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והנתונים  על שיתוף המידעואורי קייזר לגיא סלעי על ייזום הפרוייקט וליוויו, לד"ר יריב מליחי 

לגלעד פרידמן על נתוני הקינון של הדורסים המידע מבסיס הנתונים של רט"ג, מהשטח, לגל וין על 

כונות לשמש כתכנית חלוץ שיתוף הפעולה המלא ועל  –ולצוות הפיקוד בבא"פ לכיש הגדולים,  הנ

   (פיילוט) להתחשבות בערכי הטבע בהכנת תכניות האימונים.

  הן באחריות העורכים לבדם. אם נפלו טעויות במסמך זה,

 השטחים על לשמירה וכלים למדיניות המלצות בגיבוש עוסק) ארץ של דמותה( א"דש מכון

, עיון וימי סדנאות קיום, מגזרי ובין מקצועי חשיבה צוות באמצעות וערכיהם הפתוחים

 .הפתוחים בשטחים ותרבות נוף, טבע משאבי של הערכה סקרי ועריכת יישומי מחקר עבודות
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  , מבכירי הבוטנאים הצעירים של ישראל,אוריה אורןזכרו של מוקדש ל

  שביצע את עבודת השדה הבוטנית בפרוייקט זה, ולא זכה לראות את סיומו.

  

  ל עוד.אוריה נשא את עול העולם כולו על כתפיו, עד שכרע תחתיו בדמי ימיו, ולא יכֹ 

  פחות יפה, ופחות שמור.הוא העולם  ,בלי אוריה

  תהא חוברת זו נר לזכרו.
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  תקציר
שפלת יהודה, שבה שוכן בסיס האימונים הפיקודי (בא"פ) לכיש של פיקוד מרכז, מתייחדת בהיותה 

תיכוני - מרחב פתוח גדול ורציף יחסית באזור מרכז הארץ, המהווה אזור מעבר בין חבל הארץ הים

 מתכנית כחלק, ג"ורט ט"חלה, ל"צה בין הפעולה- שיתוף במסגרתבצפון, לחבל הארץ המדברי בדרום. 

 אפיון שמטרתו, לכיש פ"בבא סקר 2014 שנת בסוף לבצע א"דש מכון החל", לטבע ההגנה צבא"

 ההחלטות קבלת בתהליכי תוטמע זו ערכיות. השטח של) וזואולוגית בוטנית( האקולוגית הערכיות

 שריפות פריצת לצמצום פעילויות ובביצוע התרגיל תיקי בתכנון, העבודה תכניות בהכנת, הבסיס במטה

 היא הכוונה כאשר, )פיילוטפרויקט חלוץ (כ מבוצעת לכיש פ"בבא התכנית. האימונים בשטחי

 נוספים צבא במחנות להטמעה אב- כתכנית יוגדרו, זו בעבודה שיאופיינו והתהליכים שהעקרונות

  .בעתיד

, וכלול כולו במפת המסדרונות לכיש חבל של הביוספרי המרחב במזרח נמצא האימונים שטח

דרום לאורך גבעות - האקולוגיים של רט"ג, כחלק ממסדרון אקולוגי רציף וארוך שנמשך בציר צפון

 ושמורת, מראשה תל- לכיש תל לאומי גן, גוברין בית לאומי גן: ובשטחו אליו צמודים. שפלת יהודה

 אזור זהו, לדוגמא. רבים ציפורים מיני של ייחודי קינון זורמא חלק מהווה גם השטח. לכיש מזרח הטבע

  .הנחשים וחיוויאי עיטי עקב: דורסים עופות מיני שני של בעולם ביותר הצפוף הקינון

 הצתות בשל גם וחלקן, הצבא אימוני בשל נגרמות מרביתן. רבות שריפות האש בשטח פורצות שנה מדי

 מקור שמהווה, 35 ח"בא – נוסף גדול אש שטח ישנו לכיש פ"לבא סמוך. מטיילים רשלנות או מכוונות

 – לכיש פ"בא לשטחי להתפשט יכולות 35 ח"בבא שמתחילות שריפות, כך. הוא גם מבוטל לא שריפות

 עליה ניכרת האחרונות בשנים אך, שנה בכל משריפות נפגעים לכיש פ"בבא האימונים שטחי. ולהיפך

 שסמוכים השטחים, במפתיע שלא, הם ביותר הבולטים השריפות מוקדי. השריפות במספר משמעותית

  .המטווחים לאזורי

 לשטחים האימונים בהכוונת ולסייע, השטח של הבוטנית הערכיות את לקבוע נועד הבוטני הסקר

 אחוז חישוב, כן כמו. רגישים גידול בבתי יפגעו שלא כך, רגישות פחות ובעונות יותר נמוכה ברגישות

 יהיה ניתן וכך, שונים בשטחים לשריפות הסיכון בחישוב לסייע נועד הצמחית הביומסה של הכיסוי

  .בעתיד פריצתן הסתברות את למזער מנת על, מתאימות ממשק פעולות לתכנן

 ממאגרי ותקבלשה פיםנוס ונתונים שבוצעו בשטח, ויונקים עופות, זוחלים סקרי ללכ הזואולוגימיפוי ה

המידע הזואולוגי נועד להגדרת הערכיות האקולוגית הכוללת של השטח . והגנים הטבע רשות של המידע

  (בוטנית וזואולוגית), לצורך הכוונת תכנית האימונים כך שלא תפגע בבתי הגידול הרגישים.

מודל רצף השטחים הפתוחים נועד, בנוסף למדדים המספקים ערכיות מקומית לפוליגונים שנדגמו, 

גידול, יעילות - של ערכיות השטח. היבטים כמו רציפות וקיטוע בתי יםרחביהמ יםאת ההיבטגם לספק 

  באים לידי ביטוי במיפוי המודל. –מסדרונות אקולוגיים ונוכחות 'צווארי בקבוק' 

. ככלל, השטח )33%) ושיחייה (39%תצורות צומח מפורטות, בעיקר חורש ( 16בסקר הבוטני תועדו 

משתי תופעות בולטות: המיקום הגיאוגרפי באזור המעבר מתאפיין בכתמיות גבוהה, שמושפעת 

למחצה, ותכיפותן הגבוהה של השריפות. למעשה, בשל תופעות אלו, עיקר השטח נשלט ע"י - הצחיח

שנתי. ניכר כי השריפות משפיעות הן על תצורת הצומח (באזורים שנשרפו - הצומח העשבוני, בעיקר החד

כתמיות השטח  צפיפות נמוכה יותר). –יפותו (באזורים שנשרפו צורות חיים נמוכות יותר), הן על צפ –

הצומח:ניכרת גם בבחינת  וכן , מרביתם חורש או שיחייה, טיפוסים מפורטים 76הוגדרו  טיפוסי 
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דוגמת חורבות עתיקות, - טיפוסים מגוונים של בתה ועשבוניים. השטח עשיר גם בבתי גידול מגוונים, 

  שלכל אחד מהם צמחייה אופיינית וייחודית. –מחשופי קירטון ועמקים מוברים 

י צמחים נדירים או אנדמיים, ששלושה מהם בסכנת הכחדה: דרדר  45בנוסף, תועדו בתחומי הסקר  מינ

פרחים. לעומת זאת, השטח - אשקלון, מגנונית פקטורי ורכפה כרסנית, ומין אחד על סף איום: קצח זעיר

מה כתמים של עצי שיטה כחלחלה, וצמחי קייצת כמעט שאינו מאולח במינים פולשים, למעט כ

. אורן ירושלים הולך ומתפשט מהיערות הנטועים שבצפון שטח האש, שנתי)- מסולסלת (עשבוני חד

בצפיפות נמוכה עדיין, אך חלקם הגדול כבר נושאי  . אמנםוזריעים שלו נצפו כמעט בכל השטח

  אצטרובלים.

בבחינת הערכיות הבוטנית של טיפוסי הצומח, נמצא שחלק גדול מהחורשים והשיחיות, וכן כמה 

מהשטח: באזור  14%הוגדרו בערכיות מירבית או גבוהה מאד. בערכיות מירבית הוגדרו  –טיפוסי בתה 

גבעת ארכובית; כל הרכס שממזרח לקריית המטווחים, דרומית לנחל מראשה; כל רכס חרבת עמודים 

רבת עמוד; ועוד כמה כתמים קטנים יותר, במורדות המזרחיים של גבעת תם, ברכס מצפון לחרבת וח

 ווגדר) ה37%(שטחים נרחבים בתחום הסקר  .מערב הסקר- קוקיה, במזרח גבעת את ובערוץ בדרום

מערב - בערכיות גבוהה מאד: מרבית השטח שמצפון לבסיס ולנחל מראשה; מרבית השטח שבדרום

הדרך שיוצאת - "דרך הפטרולים"- מערב לגבעת את; מרבית השטח במשולש נחל מראשהאזור הסקר, מ

  .מזרח אזור הסקר, סביב גבעת אגוזית וגבעת געדה- דרומה משער הבסיס; וכן כתמים מפוזרים בדרום

מיני  6 בתחומי שטח האש ותועדנמצא כי , המצוי במאגרי המידע של רט"ג בבחינת המצאי הזואולוגי

שנמצאים  22מיני עופות, מהם  42נמצאים בסיכון;  –יבשה מצוי וקמטן - זוחלים, שניים מהם: צב

י יונקים, מהם  11מאיינה מצויה; כמו כן, תועדו  –. תועד גם מין פולש אחד בסיכון  :בסיכון ניםמי 3מינ

דע זה שימש בעיקר סמוך לתחום הסקר תועדו גם זאבים. מי ., צבי ישראלי וחתול ברצבוע מפוספס

לצורך אפיון מצאי החולייתנים, אולם לא בוצע בו שימוש בניתוח הנתונים, בשל ההטיות הרבות שמידע 

  כזה מכיל.

. בהתבסס על החלוקה הבוטנית לתצורות צומחתחת זאת, בוצעו סקרי עופות וזוחלים מדגמיים, 

בינוניים, במטרה לבחון את השפעת פעילות האדם בכלל  בנוסף, הונחו מצלמות לכידה ליונקים גדולים ו

מיני  18. סה"כ תועדו בסקר על הרכב חברת היונקים ודגמי פעילותם –ומתחמי האימונים בפרט 

 קרפדה ירוקה, נחושית נחשוניתיבשה מצוי, - מינים בסיכון: צב 4מהם חיים, - מיני דו 2- זוחלים ו

 העושרוביער, ו ורות הצומח העשבוניותתר נמצא בתצהנמוך ביו עושר מיני הזוחלים .וטריטון הפסים

. בסקר מינים בינוני עושרהגבוה ביותר נמצא בתצורת הצומח של החורש. בבתה ובשיחייה נמצא 

המינים הנמוך ביותר נמצא ביער,  מינים שנמצאים בסיכון. עושר 19מינים, מהם  68העופות תועדו 

מינים  עושרובשטחים העשבוניים נמצא  והגבוה ביותר בתצורות הצומח של הבתות והשיחיות. בחורש

בשטח שרחוק מהבסיס: צבי ישראלי, תן ודרבן; ובשטח שצמוד במצלמות בסקר היונקים תועדו  .בינוני

  תן וחתול בית. –לבסיס 

כמחצית בעזרת ניתוח מרחבי של מצאי העופות והזוחלים, הוכנה מפת ערכיות זואולוגית. במפה זו, 

 המירביתהשטחים בערכיות  .בערכיות גבוהה מאד –נמצא בערכיות המירבית, וכשליש הסקר משטח 

שטחים נרחבים הוגדרו  –התרכזו בעיקר בשטח שמצפון למתחם הבסיס, אך גם מדרום לבסיס 

בערכיות הזואולוגית המירבית. כמעט כל יתרת השטח הוגדרה בערכיות גבוהה מאד, למעט השטחים 

  ים והיער הנטוע.העשבוניים לאורך הערוצ
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במפת הערכיות האקולוגית המשולבת, המורכבת ממפות הערכיות הבוטנית והזואולוגית, יותר 

שמצפון  השטח בערכיות גבוהה מאד. גם במפה זו, –ממחצית השטח נמצא בערכיות המירבית, וכשליש 

שטחים נרחבים גם מדרום לבסיס, ומירבית. האקולוגית הרובו ככולו בערכיות נמצא למתחם הבסיס 

בערכיות גבוהה מאד, למעט  כמעט כל יתרת השטח הוגדרה .הוגדרו בערכיות האקולוגית המירבית

  .והיער הנטוע ,השטחים העשבוניים לאורך הערוצים

שאזור הסקר מהווה רצף מרחבי יוצא דופן, דווקא בשל  בבחינת מודל רצף השטחים הפתוחים, ניכר

ו נתון ללחצי  פיתוח. הקיטוע המרחבי הבולט ביותר הוא מתחם הבסיס המנהלתי, היותו שטח אש שאינ

קריית המטווחים הצמודה אליו, ומתחם הלש"ביה, המהווים טריז עיקרי במרחבי השטח הפתוח. 

מתחם נוסף, קטן יותר, שקוטע את רצף השטחים הפתוחים, הוא כפר האימונים שמצפון למתחם 

גורם נוסף משמעותי המשפיע על הרצף הוא גדר  הבסיס המנהלתי, בערוץ שממערב לחרבת ברק.

ההפרדה בין ישראל לתחומי הרשות הפלסטינית. מעבר לכך, מהוות הדרכים הסלולות ודרכי העפר 

ם אלו, ההשפעה גורם שמשפיע על הרצף, אם כי בשל דלילות התנועה לאורך צירי –שחוצות את השטח 

  .מותרת הנסיעה על דרכי העפר לכלל הציבוראז ש – בסופי שבועלמעט  אינה גבוהה במיוחד,

, עם מפת רצף השטחים המשולבתמפת הערכיות הכוללת מורכבת משילוב מפת הערכיות האקולוגית 

של פאונה ופלורה  –הפתוחים. מפה זו כוללת את כל ההיבטים האקולוגיים במרחב הסקר: מקומיים 

ישוריות, רצף שטחים פתוחים, עוצמת הפרה כמו ק –הקשורים למאפייני בית הגידול עצמו; ומרחביים 

רבעים מהשטח - כמעט שלושהמפה זו, נמצא שבבחינת  של הרצף, מסדרונות אקולוגיים וצווארי בקבוק.

, מרבית תחום הסקר נמצאת . למעשהבערכיות גבוהה מאד –עוד כרבע ונמצאים בערכיות המירבית, 

ערוצי נחלים מופרים, ומספר כתמים במזרח בערכיות הכוללת המירבית, למעט שטחי היער הנטוע, 

  אזור הסקר, לאורך גדר ההפרדה.

בעקבות הסקר, נוסחו מספר המלצות להתמודדות עם תכיפות ועוצמת השריפות, וכן לתכנון מושכל של 

תכנית האימונים בהתייחס לערכי הטבע שבשטח האש. ההמלצות העיקריות שנוגעות לשטח בתחום 

: תחזוקת פסי אש שוטפת עם תחילת קמילת העשב ע"י דיסקוס, ריסוס צמצום נזקי השריפות הן

בחומרים מעכבי בעירה ורעיית צאן/בקר; הסרת מפגעי פסולת; והימנעות מירי תחמושת מציתה, 

  גבוה (ימי שרב). –בעיקר בימים שבהם הסיכון לשריפה 

אופי ועוצמת הפעילות:  בעניין ההתייחסות לערכי הטבע בהכנת תכנית האימונים, הומלץ להגביל את

אימונים ביבש בלבד, התרחקות מקינוני עופות דורסים  –בשטחים בערכיות הזואולוגית המירבית 

אימונים ביבש בלבד, ובשטחים  –והימנעות מפעילות באביב; בשטחים בערכיות הבוטנית המירבית 

לא יבוצעו אימונים צמצום האימונים באביב למינימום. כמו כן,  –בערכיות בוטנית גבוהה מאד 

אזורים ג לטיפול בבתיאום עם רט"צמחים נדירים, ותבוצע פעילות בפוליגונים שבהם אותרו מיני 

 אוכלוסיות על הבסיס. בהתייחס להשפעת המאולחים בשיטה כחלחלה, ולדילול זריעי אורן ירושלים

 חיילי והדרכת ההרמטית סגירתם, פחים הטמנת לטפל במפגעי האשפה: הומלץ ,והחתולים התנים

  .והמתאמנים הבסיס

על סמך ממצאי סקר זה, הוכנה מפת הנחיות לאימונים בשיתוף עם צוות הפיקוד של הבסיס, המגדירה 

מהי הפעילות המותרת, באילו עונות של השנה, ותחת אילו מגבלות. המפה  –בכל מתחם אימונים 

נון גרף האימונים השנתי ובהכנת אושררה בסיור פורום מטכ"ל שנערך בבסיס, והחלה כבר לשמש בתכ

 תיקי התרגיל.
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  רקע לביצוע הסקר 1.1

הפעולה בין צה"ל, חלה"ט ורט"ג, כחלק מתכנית "צבא ההגנה לטבע", החל בבא"פ - במסגרת שיתוף

האקולוגית של השטח. ערכיות זו תוטמע בתהליכי קבלת ההחלטות לכיש תהליך של אפיון הערכיות 

בהכנת תכניות העבודה, בתכנון תיקי התרגיל ובביצוע פעילויות למניעת שריפות שעורך הבסיס. 

, כאשר הכוונה היא שהעקרונות והתהליכים )פיילוטפרויקט חלוץ (התכנית בבא"פ לכיש מתוכננת כ

  אב להטמעה במחנות צבא נוספים בעתיד.- ניתשיאופיינו בעבודה זו, יוגדרו כתכ

  מטרות הסקר 1.2

, על ידי איסוף מידע ממקורות קיימים, האימונים בשטח הטבע ערכי של עדכני מידע בסיס יצירת •

  .וביצוע סקר אקולוגי בוטני וזואולוגי בשטח

שבאחריות בסיס א' 309אש השטחים הפתוחים בתחומי שטח אפיון הערכיות האקולוגית של  •

 האימונים, על מנת שניתן יהיה לתכנן את שימושי השטח בהתחשב בערכיות זו.

 מספר לצמצוםאב - תכניתבסיס ליהווה שנספח הוכן  בנוסף, על בסיס ניתוח ממצאי הסקר הבוטני, •

  .נזקיהן מניעתלובתחומי שטחי האימונים  השריפות

 התרגיל תיקי בתכנון, העבודה תכניות בהכנת :ההחלטות קבלת בתהליכי תוטמע זו ערכיות •

  .השטח של סניטציה בפעולותו

  גבולות אזור הסקר 1.3

אלף  30-הכולל כ שטחו, ששבאחריות בא"פ לכישא' 309אש ות הסקר נקבעו על פי גבולות שטח גבול

  :)1מפה דונם (

 גדר ההפרדה בין ישראל לתחומי הרשות הפלסטינית. –במזרח  •

 /גבול שטח האש.35ביש כ –בצפון  •

 האש. גבול שטח –בדרום  •

  .גן לאומי בית גוברין/גבול שטח האש – במערב •

  ):1מפה שטחים פתוחים מוגנים בתחום הסקר ( 1.4

מערב - שנמצא בצפון תחום שטח האש חופף באופן חלקי לתחומי הגן הלאומי המוכרז בית גוברין •

 הסקר.

של מערבי - תל מרשה חופף גם הוא בחלקו לשטח האש, באזור הדרום- גן לאומי מאושר תל לכיש •

 תחום הסקר.

מזרחה מהגן הלאומי המאושר, ישנה שמורה מופקדת "מזרח לכיש", שמהווה חלק ממערך המרחב  •

מערב - הביוספרי של חבל לכיש. כמחצית משטח השמורה המופקדת חופף לשטח האש, בדרום

 תחום הסקר.

ל: דם של קק"ישנם שני גושי יערות נטע אלאורך גדתו הדרומית של נחל גוברין,  ,בצפון אזור הסקר •

 האחד בהר אזרוע, והשני מזרחית לנחל צנובר.
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(יער וייעור) בקטגוריות "יער טבעי לשימור" (בעיקר מצפון לנחל  22מוגדר בתמ"א  אזור הסקר רוב •

 "יער טבעי לטיפוח" (מדרום לנחל מראשה).- ) ו, וגם באזור חרבת בית לויהמראשה

ר ההפרדה, ישנם שלושה גושים המוצעים במזרח אזור הסקר, בין דרך הפטרולים הישנה לגד •

עלם, בגבעת געדה וחרבת צחר, ורצועה צרה - לנטיעות יער נטע אדם: מע' לחרבת בית 22בתמ"א 

 טוב ועד גבעת אגוזית.- ממז' לחרבת שם

  סקרים קודמים באזור  1.5

  באזור הסקר הנוכחי נערכו בעבר שלושה סקרי טבע ונוף:

דש"א, בוצע  )2011(גל ועמיתיו, סקר צפית  • סקר מצפון לשטח העל ידי יחידת הסקרים במכון 

 ).35כביש  –גבול הסקר הדרומי ( הנוכחי

ר זוכלל אהסקר  .של החברה להגנת הטבעעל ידי יחידת הסקרים בוצע  )1996כח ורמון, (לכיש סקר  •

 .זור הסקר הנוכחיאוהכיל בתוכו גם את  ,בצפון 35, מנחל אדוריים בדרום ועד כביש נרחב בשפלה

די יחידת הסקרים ) בוצע1987שרון, סקר השפלה התיכונה ( •  מצפוןשל החברה להגנת הטבע,  על י

  זור הסקר הנוכחי.לא
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 סקר בא"פ לכיש – התמצאות מפת: 1מפה 
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  שיטת העבודה 1.6

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

  ).1 איור) (1988( גדליזון איתן של לעבודתו

  המצאי ואפיון איסוף :'א שלב 1.6.1

, גיאולוגיה, ליתולוגיה( שונים מסוגים מפות: הבאים המקורות ונותחו נאספו הסקר של הראשון בשלב

 ,והגנים הטבע רשות י"ע שסופקו ח"ובע צומח של מידע בסיסי, אוויר תצלומי), שיפועים, קרקעות

 מאנשים פ"בע ומידע באזור העוסקים שונים ומחקרים מאמרים וכן ערכו באזור,סקרים קודמים שנ

  .ומכירים את האזור ללוה בתחומים המתמחים

בוטני רציף של מאפייני הנוף והצומח: תצורות  מיפוי בתחומי הסקר: טבעה ערכי תועדו שדהה עבודתב

בנוסף,  בהתאם למיפוי הבוטני. –ויונקים מדגמיים  עופות ,זוחלים סקרי וכןצומח וטיפוסי צומח, 

  .ומופו מוחשבו ואל נתונים. בשטחומפגעי אשפה סימני שריפות תועדו 

 את יווהשהתקבלו בסקר השדה,  יםהחדש נתוניםה בתוספתבמאגרי המידע,  הקיים המידע שילוב

  :הבאים לתוצרים הבסיס

  צומח תצורות מפת •

  צומח טיפוסי מפת •

  מפת מיני צמחים נדירים, אנדמיים ובסכנת הכחדה •

 מפת מיני צמחים פולשים ומתפרצים •

  זוחליםב תצפיות מפת •

  (כולל קינון עופות דורסים) עופותמפת תצפיות ב •

 (כולל מיקום מצלמות תצפית) יונקיםמפת תצפיות ב •

  פתוחיםה השטחים רצףערכיות ו אולוגיתו, ערכיות זצומח ערכיות – נושאית הערכה :'ב שלב 1.6.2

 , החיהצומח של ומצבם ערכם, חשיבותם של השוואתית הערכה בוצעה ,שנאספו הנתונים בסיס על

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

  .ומפת סיכון לשריפות המבוססות על מיפוי הצומח בוטנית ערכיות מפת •

  .ותצפיות על ניתוח נתונים ממאגרי מידע קיימיםהמבוססת  מפת ערכיות זואולוגית •

  .)2012המבוססת על מודל שפותח במכון דש"א (רומם ועמיתיו,  פתוחיםה שטחיםה רצף מפת •

  והערכות נתונים שילוב :'ג שלב 1.6.3

 השטח של לרציפותו דגש ניתןבשלב זה . מסכמות במפות שולבו השונים בתחומים וההערכות הנתונים

  :הם זה שלב תוצרי .תפקודיו חשיבותלו הפתוח

מפה המשלבת את ההערכות מסקר הצומח  :זואולוגית- בוטנית – משולבתאקולוגית  ערכיות מפת •

'צווארי בקבוק' אקולוגיים הנגזרים - עם הערכה זואולוגית של השטח לבעלי חיים, תוך התייחסות ל

  מתוך מפת רצף השטחים הפתוחים.

האקולוגית  ערכיותה את המשלבת מפה: רצף שטחים פתוחים- אקולוגיה –כוללת  ערכיות מפת •

 .הפתוחים השטחים רצף הערכת עם הכוללת
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. שלו פרשנות מכילים והם, המצאי אפיון שלב על מתבססים השונים ההערכה שלבי כי להדגיש חשוב

חז חשיבות יש ,הסקר בתוצאות שימוש של מסוימים במקרים   .המצאי אפיון של הבסיס נתוני לרה אל

 ראשוניות המלצות וגיבוש הממצאים ניתוח: 'ד שלב 1.6.4

בהכנת תכניות העבודה, בתכנון תיקי ליישום  המלצות נוסחו, הקודמים השלבים מכל התוצרים פי על

  .לסקר נספח מהוות ואל המלצות .התרגיל ובביצוע פעילויות למניעת שריפות

  
; שדה וסקר קיים מידע איסוף': א שלב – זהובה מסגרת. הסקר תהליך של זרימה תרשים  :1 איור

 מפות( ראשוניים תוצרים – כתומה מסגרת; הנתונים עיבוד': ב שלב – תכולה מסגרת
 שלב – ורודה מסגרת); נושאיות ערכיות מפות( מעובדים תוצרים – ירוקה מסגרת); נושאיות

   ).משולבות ערכיות מפות( סופיים מעובדים תוצרים': ג
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  גיאוגרפיה 1.7

גיאוגרפי מעבר פלה הינה אזור השאזור הסקר כלול כולו בתחומי חבל הארץ המכונה 'שפלת יהודה'. 

 מישור החוף. –לאזור מישורי ונמוך ממערב  ,הרי יהודה –אזור הררי גבוה ממזרח בין  תווךהנמצא ב

ובסדרת עמקי  יהודה גובלת השפלה בקמר הרישם  היחיד של השפלה הוא הגבול המזרחי,הגבול הברור 

זור השפלה, כאשר הרי חברון לי גובה ברורים בין אזור ההר לא. קמר זה יוצר הבדתלם שבבסיסו

. ' בלבדמ 450- של כ רוםזור בית גוברין מתנשא ל, בעוד שאמעל פני הים מ' 900, נישאים לרום של למשל

מעבר בין סלעי כהגבול מוגדר  ,ממערב :ברוריםכה שלושת הגבולות האחרים של חבל ארץ זה אינם 

קיימת התרחבות מניפות הסחף,  בשלהקירטון והנארי של השפלה לאדמות הסחף של מישור החוף, אך 

רטוני; מצפון, אזור הדום הרי שומרון אינו נבדל במידה יהקהגבעות זור חדירה של קרקעות אלו גם לא

עם זאת, נבדלים האזורים זה  דומה. – רום מפני היםוה ,שפלהמאזור הטופוגרפית מבחינה משמעותית 

בעוד שהרי השפלה מורכבים מסלעי  ,גיר ודולומיטסלעי מ הדום הרי שומרון מורכב –גיאולוגית  מזה

עובר שבע, - עם מישורי צפון הנגב ובקעת בארמדרום, מקובל כי גבול השפלה  המכוסים בנארי;רטון יק

שבע ניתן - מכיוון שגם בבקעת באר ,משמעי- רור וחדאך הגבול הגיאולוגי אינו בלאורכו של נחל שקמה. 

זורי השפלה שמצפון לנחל שקמה ניתן ומנגד בא ,ירטון של שפלת יהודהלמצוא את מאפייני סלעי הק

גורל - גבעות להבזור א –. גם מבחינה טופוגרפית שבע- האופייניות לבקעת באר סלמצוא הרבדות ל

  .)2001רגב, ; 1991 ויזל,( שבצפון הנגב הוא המשך רציף של השפלה

  גיאומורפולוגיה 1.7.1

במזרח, ועד לשיפולי השפלה  450שפלת יהודה נטויה ממזרח למערב, מרום של  מ' מעל פני הים 

ק"מ. ניתן  15- ל 12ק"מ, ורוחבה הממוצע נע בין  50- מ'. אורכה של השפלה כ 150הנמוכים ברום של 

לחלק את השפלה בחלוקה אורכית ורוחבית: שתי רצועות אורך: השפלה הגבוהה (המזרחית), שמגיעה 

 ערוצים צריםמ' מפני הים, ומורכבת מסלעי קירטון עם נארי. הנוף הוא של רשת  450רום של ל

מעוגלות המחוברות זו לזו. הצמחייה טרשיות תלולות למדי והמבתרים את האזור, וביניהם גבעות 

 תיכוניים, ויערות נטע אדם; השפלה הנמוכה (המערבית),- האופיינית היא חורש טבעי, שיחייה ובתה ים

ם מ' מפני הים. נופה גלוני ומתון יותר, גבעותיה מנותקות זו מזו, וביניהן עמקי 250מגיעה לרום של 

אפיקי הנחלים. חלקים נרחבים ממנה מכוסים באדמות סחף ממישור החוף, המאפשרות  לאורך יםחבר

לחלק את עיבוד חקלאי. הצומח האופייני הינו שיחייה, בתה וצומח עשבוני. בחלוקה רוחבית, ניתן 

בין נחל שילה לנחל  –. היחידה הצפונית 1השפלה לשלוש יחידות המופרדות גיאוגרפית על ידי נחלים: 

בין נחל האלה לנחל  –. היחידה הדרומית 3בין נחל שורק לנחל האלה;  –. היחידה המרכזית 2שורק; 

  ).2001; רגב, 2000קפלן ועמיתיו, ; 1991ויזל, שקמה (

חלק מדרום השפלה הגבוהה (המזרחית). רום השטח בתחום הסקר נע בין  הסקר הנוכחי משתרע על

תיכונית, וביניהם - שיחייה ובתה יםחורש, מ' מפני הים. השטח מאופיין בגבעות קירטון עם  270-450

  עמקים צרים עם צומח עשבוני.

  לוגיהגיאו 1.7.2

- דרום- זרח לכיוון דרוםמ- צפון-הנפרש לאורך הארץ מכיוון צפון השפלה הינה קער ,מבחינה גיאולוגית

קער זה הינו תוצאה של טבלת גידוד ימי קדומה, נטויה ממזרח למערב, ותחומה על ידי מערכת מערב. 

בקעת באר מתמזג הקער עם קערי מדרום . את עמק איילון ושיצר י ההעתקשברסדרת  – שברים מצפון

  ).2001(רגב,  שבע
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ביותר של שפלת יהודה הינו סלעי ה קירטון הרכים המכוסים לרוב בקרום גירי קשה המאפיין הבולט 

ליכי בניה ובלייה בתנאי מטרים), הנקרא נארי. היווצרות הנארי הינה כתוצאה מתה 1-3בעובי משתנה (

יט קשים. ההבדלים בין הרי י גיר ודולומסלעהבנויים מ – הרי יהודהל בניגוד, זאת תיכוני.- אקלים ים

זורים הללו נוצרו בעידנים גיאולוגיים שונים, כאשר האיהודה לשפלה נובעים מהעובדה כי שני 

בצפון השפלה הם מתקופת השפלה: סלעי הקירטון הנחשפים  היווצרות הרי יהודה קדומה להיווצרות

(התצורה היחידה בחבורת לתצורת צרעה  שייכיםמרכז השפלה ובדרומה ב, ו(חבורת הר הצופים) הסנון

 שני פרטים:נחלקת לתצורה זו  ).יליון שנהמ 55-35לפני קן (יאוששקעה בתקופת האעבדת באזור זה), 

 בתחום ופיעאוקן תיכון). פרט מרשה המיאוקן תחתון) ופרט מרשה (אילם הקדום יותר (אופרט עד

לבן ורך קירטון  מאופיין בסלעיוהוא  ,הינו בהיר יותר, אחיד יותר ורך יותר) 3 המפ, 2ה מפ(הסקר 

(מחוץ לתחום הסקר, מזרחית לם ועדפרט , המכוסים בשכבת נארי דקה בכיפות הטופוגרפיות. רוואוח

על גבי פרט מרשה ניתן למצוא  .צור תרכיזים ודרגשיעם  גירולבן מאופיין בקירטון לנחל גוברין) 

ח'רבת קנן  –גבעה בולטת אחת  בתחום הסקר אך לא בולטים בנוף. ,שרידים של סלעים צעירים יותר

הגירנית (חבורת סקייה, מיוקן), שנוצרה מהשקעת שוניות עם , מתצורת ציקלג )3 המפ, 2ה מפ( 'ימסמע

  .)2000קפלן ועמיתיו, ; 1991ויזל, ; 1987; שפרן ומזור, 1983נסיגת הים (הירש, 

נוצרו כתוצאה מסדרת  – המזרחית הגבוהה והמערבית הנמוכה – שתי רצועות האורך של השפלה

קו החוף של הים  –מליוני שנים), שבמהלכן היתה השפלה הגבוהה  25- הצפות בתקופת המיוקן (מלפני כ

גידוד של ים זה. נסיגת הים גרמה להיווצרותן של שלוש הואילו השפלה הנמוכה היתה טבלת  ,המיוקני

  :)2001 (רגב, תופעות בולטות בשפלה

 ת גידוד.אולגבעות השפלה שיאי גובה תואמים, בדומה לאלו של טבל •

הנחלים פונים צפונה (כנראה משום שחול החופים  –גבוהה שפלה הבגבול בין השפלה הנמוכה ל •

 חסם בעדם את הנתיב בעת הקדומה).

 .זורי חופיםיים מתקופת המיוקן האופייניים לאעל ראשי הגבעות נמצאים קונגלומרטים ימ •

  קרקעות 1.7.3

 חומה ובהירהות רנדזינה ת קרקעומתפתח ,המכוסים בנארי קשה של תצורת צרעההקירטון  יעל סלע

רנדזינה היא קבוצת קרקעות הנוצרות על סלעי גיר רכים, קירטון וחוואר, ומכילות כמות רבה  .)4ה מפ(

כהה, -ורבהיר עד אפ- של גיר חופשי בקרקע. מציין אותן מעבר הדרגתי מקרקע לסלע רך, וצבען אפור

מקורה של הרנדזינה הבהירה, הדלה . ני ודרגת השטיפה של הקרקעאורגבהתאם לכמות החומר ה

ואילו על הנארי התפתחה שנהרסה בהם שכבת הנארי,  סלעי קירטון חשוףא בבחומר אורגני, הו

זורים הרריים עם אקלים חות באזינה מתפתדקרקעות הרנ ., העשירה בחומר אורגניהרנדזינה החומה

בעמקים  עלי מדרונות מתונים.יחסית ובעל רכסי הרים שטוחים  ,תיכוני ערבתי- תיכוני או ים- ים

אלוביות - וקולוביותכהות גרומוסוליות - חומות :חרסיתיותו עמוקותסחף עות ובגיאיות מתפתחות קרק

  ).2000קפלן ועמיתיו, ; 1991ויזל, ; 1991דן, ; 1981(רביקוביץ, רנדזיניות 

  הידרולוגיה 1.7.4

 מכוסים והעמקים הגיאיות. למים אטימיםה, וחוואר קירטון ילעמס הבעיקר בנויה יהודה שפלת

מרבית מי הגשמים בשל כך, . לעומק מים מחדירות אינן ןשגם ה, עמוקות יתיותסחר קרקעותב

מתאדים לאטמוספירה, חלקם הופכים לנגר עילי ומצטרפים בנחלים אל המים המגיעים מהרי יהודה, 

נתפס במורד במאגרים עילייםמחלחל אל מי התהום. מהמים וחלק קטן בלבד   חלק מהנגר העילי 
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, וחלקם זורמים ומחלחלים את אקוות ההר , חלקם חודרים אל שכבות הגיר והקירטוןמלאכותיים

  ).2000קפלן ועמיתיו, אקוות החוף ( לאומחלחלים  ,מערבה בערוצי הנחלים

ם על ידי נחל לכיש, ומצפון אזור הסקר הנוכחי נמצא בדרום אגן הניקוז של נחל לכיש, והוא תחום מדרו

ל נחל לכיש מערבית , שמתנקז אנחל גוברין. במרכז אזור הסקר זורם נחל מראשה –על ידי יובלו 

 ).5ה מפ( . כל הנחלים בתחומי הסקר הם נחלי אכזב, ואין מעיינות הנובעים בתחום הסקרלתחום הסקר

ארבע בארות מים מתועדות במפות: באר נאווה, באר זמיר, באר עלם ובאר רהט. בכל רחבי הסקר 

  מאות ואולי אלפי בורות מים, שמרביתם אינם מתועדים. 

  אקלים 1.7.5

פי הרום הטופוגרפי, המרחק מהים , ונקבע עלמחצה- צחיח תיכוני- הוא ים שפלת יהודהאקלים  ל 

 300-450בין היא כמות המשקעים השנתית הממוצעת . התיכון ומיקום השפלה למרגלות הרי יהודה

הולך ונעשה מפל אקלימי שומבחינים ב ,השפלה מהווה אזור חדירה אקלימית של הנגב הצפוני מ"מ.

ררים במזרח מישור החוף, בעיקר בשל תנאי האקלים בקיץ נוחים מאלו ששומצפון לדרום. יותר יובשני 

לכן, עומס החום קל יותר מאשר הלחות היחסית וטמפרטורות המקסימום הנמוכות יותר בשעות היום. 

בהשוואה  חם האזורמאידך, אקלים זה נוח פחות בחודשי הקיץ מזה של הרי יהודה. במישור החוף. 

 עם מתחממות ,ממזרח חודרותש השנה חודשי במרבית יבשתיות לילה רוחות בגללהן , להרי יהודה

 עד מתחממתש – החוף מישור של הימית הבריזה הן בשל ;טמפרטורהאת ה תועלמו ההרים מן הירידה

 גבוהות הטמפרטורות נותרות כךרוחות אלו מונעות הצטברות אוויר קר סמוך לקרקע, ו .לשפלה ההגעת

  .)1991; ויזל, 1991(ביתן ורובין,  משך כל שעות היממהביחסית 

 –(בלילה  C°12. הטמפרטורה הממוצעת בחורף (ינואר) היא C°20הטמפרטורה השנתית הממוצעת היא 

C°8.5-10 וביום ;– C°16-17.5 ,(ולעתים רחוקות יורדת אל מתחת ל-C°4 מספר אירועי הקרה תלוי .

 –(בלילה  C°26הטמפרטורה הממוצעת בקיץ (אוגוסט) היא לעונה.  0-4ברום הטופוגרפי, ועומד על בין 

 )C°44 –(טמפ' מירבית שנמדדה  C°40-קרובים לבקיץ ערכי השיא ). C°31.5 - כ ; וביוםC°20 - כ

ק"מ מדרום לבית שמש;  3- (הנתונים משקפים את המדידות בתחנה המטאורולוגית במנזר בית ג'מל, כ

   .)1991; ויזל, 1991ביתן ורובין, 

בעוד שבחלקה הצפוני יורדים בין גשם/שנה בממוצע, מ"מ  250 - באזור הדרומי של השפלה יורדים כ

הרי חות היחסית. בעוד שבמשפיעה גם על הל ,בר בין החוף להרהשפלה אזור מע מ"מ. היות 500-600

 - במישור החוף הלחות היחסית היא כשהרי  ,60% - הממוצעת היא כהיומית הלחות היחסית  יהודה

ואז  – די מישור החוףהמושפעים בצורה רבה יותר על י. לכן, באזור השפלה ניתן למצוא אזורים 70%

ואז הלחות היחסית בהם  –אזורים המושפעים יותר מאזורי ההרים ו ,הלחות היחסית בהם גבוהה

  .)1991(ביתן ורובין,  נמוכה יותר

מערב - מ"מ גשם בשנה בממוצע, למעט האזור בדרום 400-475אזור הסקר נמצא בתחום המשקעים של 

  ).5ה מפמ"מ ( 400-753ות המשקעים השנתית הממוצעת היא הסקר, שם כמ
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  )2000; קפלן ועמיתיו, 1991ויזל, ; 1978ויזל ועמיתיו, ( רקע בוטני 2.1

- יםספר ו יםתיכוני- חורש, שיחייה ובתה יםשטחי  מורכבים מפסיפס שלבשפלה הטבעי הצומח כתמי 

במסלע ובהיסטוריה של קרקע, סוג הבתלוי , יך הסוקצסיה בשפלה, כמו בכל מקום אחרתהל תיכוני.

 התפתח ,למרגלות ההרים והשפלה הנמוכהשהרנדזינה החומה והטרה רוסה  השטח. כך, על קרקעות

בעיקר על רנדזינה חומה, אך  בשפלה מופיע חורש זהבעבר חורש פתוח של חרוב מצוי ואלת המסטיק. 

לאחר השמדת החורש בידי  ות.להתפתח גם על קרקעות אחר וא יכולדרישות קרקע ספציפיות וה ואין ל

שנתיים כמו - הוחלפו בכיסוי עשבוניים חד –האדם, התפתחו במקומו חברות צמחי באשה, ובהמשך 

שועל נפוצה. בקרקעות שהידלדלו בשל עיבוד לא מתאים, הברה ורעייה שגרמו לסחיפת - שיבולת

בעות הגבוהות יותר. הקרקע, השתלטו צמחי זקנן שעיר על הגבעות הנמוכות, וסירה קוצנית על הג

שנתי עשירה. במקומות שם ניתן לצומח - בקרקעות העמוקות שנותרו בערוצים שרדה חברת צומח חד

ב ישראלי, ובעקבותיהם חוזרים החרו- להשתקם, חוזרים בהדרגה שיחי אשחר ארץמספיק זמן הטבעי 

  .המצוי ואלת המסטיק

בצורה שרידית בלבד, שם פזורים  טיקהחרוב המצוי ואלת המס את חברתניתן לראות בצפון השפלה 

אורנים. של נטועים יערות ישנם גם  באזור זהעצי חרוב בודדים בבתת הזקנן השעיר והסירה הקוצנית. 

חברה זו היא תרמופילית . טיקואלת המסמצוי בשפלה התיכונה ישנה צמחייה מפותחת של חברת חרוב 

הטמפרטורות בחורף נמוכות. לכן, בשפלה  שם ,(חובבת חום), ולכן אינה מסוגלת להתקיים בהרים

, אליהם ישראלית- הגבוהה מתרחש מעבר הדרגתי לחורש, המאופיין בחברת אלון מצוי ואלה ארץ

  .מתלווים כפרטים פזורים בודדים החרוב ואלת המסטיק

בהדרגה מחורש  עוברצומח גם החרוב. ה –נעלמת בהדרגה אלת המסטיק, ובעקבותיה בדרום השפלה 

מושב ודרומית ל ,ישראלי ועוזרר קוצני- מאופיין בעיקר על ידי אשחר ארץו עם עצים בודדים, לשיחייה

בבתות  .תיכוני, שם הפגיעה העיקרית היתה רעיית יתר- יםספר השל האמציה חל מעבר הדרגתי לבתות 

ר זה.   אלו שולטת הסירה הקוצנית, המותאמת היטב לתנאי האקלים, הקרקע והביולוגיה באזו

דוע באקלים חם ויבש של האדם על הצומח בשפלה היא השריפות המרובות. א וספתהשפעה נ זור זה י

ולהשתלטות של מינים  ,הצומח יפות. השריפות גורמות לרוב להשמדתבקיץ, המעודד התפשטות שר

ישראלי ומיני - : זקנן שעיר, אלת המסטיק, אשחר ארץכמו ,בעלי כושר התחדשות גבוה אחרי שריפה

ולכן צמחיית השיא בשטחים  ,נוסף, השריפות התכופות מונעות התפתחות של חורשגיאופיטים. ב

  .בלבד נרחבים הינה שיחייה

(קסרופילית),  יחסיתחברה יובשנית - : זו תת)חברת יהודה-תת( חברת החרוב המצוי ואלת המסטיק

פוצים בה חברה זו מאופיינת בהרכב מינים מיוחד, ונ- מ"מ גשם בשנה. תת 400-600ומוגבלת לאזור 

הם אלון מצוי,  קיימא). עצים מלווים לחרוב- תי בןשנ- ישראלי וזקנן שעיר (דגן רב- שיחי אשחר ארץ

ישראלי גם - זית בינוני; ומבין השיחים, נוספת לאשחר הארץ- ישראלית, עוזרר קוצני ובר- אלה ארץ

השיח - ין בניקידה שעירה. מטפסים נפוצים הם: פואה מצויה, קיסוסית קוצנית, ואספרג החורש. ב

האופייניים ניתן לציין את הסירה הקוצנית, אזוב מצוי, קורנית מקורקפת, געדה כרתית, צמרנית 

הסלעים, שרעול שעיר, זוטה מעורקת, מרוות ירושלים, גלונית מצויה (=בלוטה גלונית), עפעפית 

עירית גדולה, קיפודן שנתיים רבים, כגון: - (=קיקסיה) מצרית ופרסיון גדול. בחברה זו גם עשבוניים רב

- הפר הסמורה, קיצנית עטופה, חורשף מצויץ וחטמית עין- דביק, עכובית הגלגל, לוענית מצויה, לשון

שנתיים רבים נוספים, ובהם: ציבורת ההרים, - הפרה. נוסף על הזקנן השעיר, נפוצים גם מיני דגניים רב
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בו של השטח, ש הפתוחהכתמי וופי מהא תגוניות חברה זו נובע- . רבנשרן הדוחן ושעורת הבולבוסין

השיח - תיכוניים, הן של בתות בני- באים לידי ביטוי מרכיבים שונים: הן של החורש והשיחייה הים

  .תיכוני, והן של העשבוניים המאפיינים עמקים מעובדים או מוברים- והבתות העשבוניות של הספר הים

במערב השפלה, ויוצרת תצורת צומח  מופיעה: ישראלי- ואשחר ארץ אלת המסטיק, מצויחברת חרוב 

  שיח ועשיר בעשבוניים.- של חורש פתוח, דל בבני

, בעיקר בטרשים המכוסים מופיעה בחלק המזרחי הגבוה של השפלה: חברת אלון מצוי ואלת המסטיק

בקרקע רדודה, ויוצרת חורש צפוף. במדרונות המתונים בין החלק המזרחי הגבוה של השפלה, לחלק 

זית - ישראלי, אלת המסטיק ובר- , מופיעה תצורת מעבר, שבה שולטים אשחר ארץהמערבי הנמוך

  באזור זה. זית נובעת ככל הנראה מהפחתה משמעותית של לחץ הרעייה- בינוני. התרבות עצי הבר

מופיעה בקרקעות רנדזינה בהירה בחלק  :וזקנן שעיר אלת המסטיקישראלי, -חברת אשחר ארץ

כן שמדובר בשלב ביניים סוקצסיוני בדרך אל חברת השיא של חרוב יית המזרחי הגבוה של השפלה.

  מצוי ואלת המסטיק, שנעצר בכל פעם מחדש בשל ריבוי השריפות באזור זה.

בשל אופייה הטרשי של התשתית מופיעים למעשה הסירה : שועל נפוצה-חברת סירה קוצנית ושיבולת

הסירה הקוצנית, יחד עם  .אינם מתקבצים יחדהשועל בגומחות אקולוגיות נפרדות, ו- הקוצנית ושיבולת

ואילו  חי קרקע רדודים ובסדקי סלע רחבים;מופיעים בשט – שנתיים נוספים- וב מצוי ודגנים רבאז

בחברה זו נפוצים מיני צמחי  מופיעים בקרקעות עמוקות יותר. – פיםשנתיים נוס- השועל וחד- שיבולת

, ולכן היו נתונים תחת לחץ רעייה בעברמיושבים היו ו אזורים אלהבאשה (רודרליים וסגטליים), היות ו

  ועיבוד חקלאי.

מופיעה במובלעות של קירטון חשוף, שהתבלתה ממנו שכבת חברת סירה קוצנית על קירטון חשוף: 

 בית ג'מל,- דיר רפת, בית שמש- צרעהבאזור (שכבת רנדזינה בהירה וגירית מאד עליו נוצרה והנארי, 

; או בסלעי קירטון קשים למחצה וסדוקים, החרוצים על ידי קירטון חווארי. )משמר דוד ובית גוברין

מכיסוי הקרקע.  90%מאפיינת בעיקר מדרגות עיבוד נטושות, ושם הסירה הקוצנית מהווה עד חברה זו 

שברק קוצני (האחרון מעיד על הברה של השטח בעבר). ו עיקריים: אזוב מצוי, אלקנה סמורהמלווים 

  במפנים דרומיים בלבד. ,גם נואית קוצניתלעתים מופיעה 

דרומיים בשפלה הגבוהה, מופיעה בשפלה הנמו: שועל נפוצה-ושיבולת חברת זקנן שעיר כה ובמפנים 

על נארי ורנדזינה חומה. מתפתחת בתנאי קרינה חזקה וטמפרטורה גבוהה. גם כאן מופיעים צמחי 

מלווים  בקרקעות עמוקות יותר. –השועל - ושיבולת חי קרקע רדודים ובסדקי סלע רחבים,בשטהזקנן 

קיקסיה) מצרית, =מינים של צמחי מדבר וספר, כמו עפעפית (ו קריים של חברה זו הם: חבלבל השיחעי

  כלך מצוי ומלעניאל מצוי. הסירה הקוצנית היא מלווה נדיר בחברה זו.

  בנה וגעדה מצויה.: מופיעה על משטחי סלע. מינים מלווים עיקריים: זוטה לחברת הכתלה החריפה

  ייעור 2.1.1

של  ההיסטוריות מטרותה לנטוע יערות בארץ.) ל"קק( לישראל הקיימת הקרןהחלה  שנה כמאה לפני

 ;Amir & Rechtman, 2006( התיישבות ועידוד תעסוקה ייצור, ציבוריות אדמות על הגנה: הייעור היו

Osem et al., 2012(.  מחטעצי  שלגילאיות - וחד מיניות- חד, צפופות בנטיעותבתחילה  התאפייןייעור זה 

 & Schiller( נוספים אקזוטיים םומיני מצוי ברוש, ברוטיה אורן גם אך ירושלים אורן בעיקר, שונים

Genizi, 1993 .(ורגישות נמוך ביולוגי מגוון, קצר חיים מחזור עם גידול כבית נחשבים אלו יערות 
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 בישראל תיכוניים- הים והיער החורש של הטבעית לסביבה בהשוואה, ומחלות שריפות, להתייבשות

)Noy-Meir, 1989 ;הואהנטועים בישראל  ירושלים אורןיערות מקור הזרעים של . בנוסף, )2014, אסם 

 ,Schiller & Grunwald( המקומי ןזה גנוטיפמ שונים שלהם הגנוטיפיםש, התיכון- הים אגן ממערב

 עיצוב עקרונות, שמגדירה את )2014, אסם(לאחרונה, התגבשה בקק"ל תורת ניהול יער חדשה  ).1987

, הממשקית ההתערבותאת  לצמצם תשואפ גישה זו .מגוון נופי פסיפסהמכיל  ,קיימא- ברכ יערה

 המגווןהמבנית ו ומורכבות להעלאת חתירה תוך, לעצב את נוף היער טבעיים תהליכיםל ולאפשר

  ).2014, ועמיתיו אסם(שבתוכו  הביולוגי

, יערה עציזריעים שמקורם בזמנית: - מתרחשים ביער הנטוע ובסביבתו שני תהליכים בובמשך הזמן, 

הנטוע הגבוהה, תחת חופת עצי היער  –במקביל ו ;שכנים שטחים לא יםתפשטמ ובעיקר אורן ירושלים,

 היער חופת לצפיפות, הסביבה לתנאי בהתאםתיכוני, -ים חורשצמחי  יער של- ת שכבת תתתפתחמ

 הגשם כמות שבהם באזורים עצמי באופן מתחדש ירושלים אורן .הממשקית ההתערבות ולמידת

 כמות: דוגמת, רבים בגורמים תלויה מזריעים התחדשותו ומידת, מ"מ 400 - מ גבוהה השנתית

לאצטרובלי . ורעייה כריתה, דילול: ממשק ומדיניות מתחרה צמחיה, והקרקע המסלע סוג, המשקעים

   .)2014, אסם( פהישר אחרי להתחדשות התאמות מיוחדות גם(אצטרובלים אפילים)  אורןה

מזרח השטח, קרוב לגדה הדרומית - שני יערות בלבד נטועים בצפון. גדולות יער חלקות אין הסקר באזור

 321יער מראשה שנטוע לאורך השלוחה הצפונית של הר אזרוע, עד נ"ט  –של נחל גוברין: הראשון 

לאורך שיפוליה המזרחיים של גבעת ארכובית, מאזור באר נאווה בצפון ועד  –השני ובאזור באר נחש; 

 ירושלים אורן של זריעים. מצוי וברוש ירושלים אורן הם הנטועים העצים מרביתבדרום.  457אזור נ"ט 

 .הטבעי הפתוח השטח לב אל היער מגבולות םומתפשטי הולכים

  עבודההשיטות  2.2

- שהוגדרה ב ,חקלאי- דרגות פירוט של תכסית צומח לא 4- מיפוי הצומח נעשה לפי החלוקה ההיררכית ל

. כל השטחים )1 טבלה) (2014תיכוני' (סבר ועמיתיה, - יםחלק הצומח ה – ישראלבלמיפוי צומח  'מדריך

ניתן היא תחום שבו (ממופה כפוליגון) חקלאיים חולקו ליחידות צומח. 'יחידת צומח' - הפתוחים הלא

נים עיקריים דומים (תצורת צומח אחידה ומינים שליטים זהים), מאפיי תצומח בעללהגדיר חברת 

דונם, וצומח טבעי בעל מאפיין  20הוא בסקר זה לי של יחידת צומח אגודלה המינימם מסביבתם. ושוני

כל יחידות  כללונ'טיפוס צומח' באותו . (ממופה כנקודה) 'אתר'- מסומן כ ,בולט ששטחו קטן מכך

 ידי דיגום של יחידת צומח- הצומח שלהן תצורת צומח ומינים שליטים זהים. 'אפיון מפורט' נעשה על

  אופיינית בכל טיפוס צומח, ורישום כל מיני הצמחים המופיעים בשטח הדיגום. 

  ).2014חקלאי (סבר ועמיתיה, - דרגות פירוט לתכסית צומח לא 4- רכית לחלוקה היר: 1 טבלה
  קטגוריות  דרגת פירוט

  תצורת צומח
  כללית 

  

   מ') 6עצים גבוהים (מעל  :יער גבוה •
  מ')  2-6עצים ושיחים ( :וחורשיער  •

  מ') 1-2שיחים ועצים נמוכים ( :שיחייה •

  ')מ 1עד (מעוצים נמוכים  :בתה •

 עשבוניים •
  תצורת צומח

  מפורטת
כיסוי של האחוזי סמך על מפורטות תצורות  24- לקטגוריות תצורות הצומח הכלליות  5 תחלוק

), או מאפייני כיסוי של עצי חורש 33%-10% =לדוגמה: חורש פתוח ( השליטות חייםהת וצור
  קיימא/חלוף, חישת קנים וכו').-שנתיים, בני-שנתיים/חד- חברת העשבוניים (רב

לדוגמה: חורש פתוח בשלטון (שליטים המינים המפורטת עם פירוט הצומח השילוב של תצורת   טיפוס צומח
  ).אלון מצוי, אלת המסטיק וסירה קוצנית

  .יםצמחהמיני של כל מפורטת  הרשימ  אפיון מפורט
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  מיפוי הצומח בשטח 2.2.1

פיון ראשוני של הכנת עזרים לפני היציאה לשטח, א מספר שלבים עיקריים:המיפוי בשטח מורכב מ

ף של השטח כולו, וביצוע  י רצי יחידות צומח בשטח ומיפוי מדגמי, איחוד טיפוסי צומח דומים, מיפו

כל אחד מטיפוסי הצומח שהוגדרו. להלן פירוט  תרשימי צומח מפורטים בשטחים מייצגים עבור

  השלבים:

בנייה ראשונית של שכבת הצומח/תכסית בעזרת שכבות רקע ומידע מפענוח  הכנת העזרים: •

. שלב זה כלל חלוקה ראשונית לפוליגונים של יחידות צומח באזורים (תצ"א) תצלומי אוויר

שכבת התכסית של המרכז למיפוי ישראל  .2014מעודכנת משנת  ניתוח תצ"א על פיהטבעיים 

פיון הצומח נעשתה מרבית העבודה באהיוותה מקור לתיחומי השטחים החקלאיים והבנויים. 

בשטחים הטבעיים והמיוערים. על סמך התבוננות בתצ"א נראו אזורים בעלי מאפייני צומח שונים 

ו/או גוון ומרקם היכולים  ,א(למשל צפיפויות שונות של שיחים ועצים שניתן בפועל לראותם בתצ"

ראשונית של  ,שיח או צומח עשבוני)- להצביע על שונות גם באזורים עם בני ובוצעה דיגיטציה 

דונם,  20- הוגדר ל(פוליגון) חלוקת השטח לגבולות יחידות צומח. השטח המינימאלי ליחידת צומח 

פורט מספיק של השטח. על מנת להימנע מפירוט יתר שיפגע במאמץ הדיגום, אך יאפשר ניתוח מ

 .תופעות חשובות ששטחן קטן מהסף שנקבע, הוכנסו לממצאי הסקר כאתרים נקודתיים

שונות זו מזו בתצ"א מבחינת אופי  ת: בחירת מספר נקודות שנראואפיון ראשוני ומיפוי מדגמי •

בהתאם  בהן,הצומח בהן, הגעה לנקודות אלה בשטח ואיפיון תצורת הצומח וטיפוס הצומח ש

, כפי )2014תיכוני' (סבר ועמיתיה, - חלק הצומח הים – ישראלבלמיפוי צומח  מדריך'חיות להנ

בוצעו סיורים  מינים שליטים. 1-3ולפי  ת הצומחתצורשפורט לעיל. טיפוסי הצומח הוגדרו לפי 

ובוצעה הגדרת טיפוס הצומח ע"פ רישום של אחוזי  ,לנקודות שונות באזורים השונים זה מזה

- נים העיקריים בצורות החיים השונות. בכל נקודה כזו נרשמו גם המאפיינים האהכיסוי והמי

סימני עיבוד חקלאי מהעבר, , ומאפיינים של פעילות אדם: ביוטיים של השטח (מפנה, מסלע ועוד)

 , מפגעי אשפה וסימני שריפות עבר.נטיעות/זריעים, רעייה, הפרות שונות

צומח דומים • דרו טיפוסי הצומח על פי תצורת בשלב הקודם הוגכיוון שמ :איחוד של טיפוסי 

. מפורטים שלושה מינים שליטים, התקבל מספר רב של טיפוסי צומחגם על פי  – הצומח, ולרוב

חלק מהטיפוסים נבדלים זה מזה במין השליט השני/השלישי או בסדר המינים השליטים. בכדי 

בוצעו איחודים של טיפוסי צומח קרובים. כך  ,לאפשר הכללה והבנה טובה יותר של הצומח בשטח

" "בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית-ו: "בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית וזקנן שעיר" למשל

 ".: "בתה פתוחה בשלטון סירה קוצניתאוחדו לטיפוס צומח מוכלל

 חלצורך הגדרת טיפוס הצומח בכל אחת מיחידות הצומהסקר, שטח כל : סיורים במיפוי רציף •

כלל סיורים רבים בשטח  זהשלב  .הראשון, ושלא נדגמו בשלב המיפוי המדגמישהוגדרו בשלב 

מנקודת ת הצומח יחידלעבר מבחוץ תצפית לכל הפחות או  רוב יחידות הצומח,והגעה בפועל אל 

זה שלב . החולשת בצורה טובה על השטח (למשל, תצפית אל מדרון מהצד השני של הערוץ) תצפית

לכל חלק מהיחידות, וכן הגדרת טיפוס הצומח בכל אחת מהן. של  גבולותויים ותיקוני גם שינכלל 

 .במקרה הצורך חדש צומח טיפוסשהוגדר או ך טיפוס שכבר אופיין קודם לכן, יחידת צומח שוי

, נרשם אחוז כיסוי הביומסה הצמחית בכל פוליגון, לצורך המודל לניבוי סכנת שריפות ,כמו כן

 .ב בעירה שזוהו בשטחלשריפות קודמות וסימני חומר מעכת ותועדו עדויו
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 לטיפוסי צומחים הפתוחים שטחהכל  ו: בתום המיפוי הרציף, חולקתרשימי צומח מפורטים •

. בשלב זה, נבחרה אחת מיחידות הדיגום כמייצגת את טיפוס הצומח (על סמך שיקולי מוכללים

אל  נגישותו מהשלבים הקודמים וזהרישומים לגבי יחידה מידת הפירוט של גודל, מיקום, 

של כל מיני הצמחים העילאיים ביחידה מוגדרת של דונם.  ), ובה בוצע רישום מפורטהיחידה

 50של אורך מ' מכל צד של סרט מדידה שנפרש ל 1הרישום בוצע ע"י סריקה מדוקדקת ברוחב של 

נפרדת של המינים  מ"ר), וחזרה לאורך סרט המדידה תוך יצירת רשימה 100=  2×50מ' (סה"כ 

מ' =  20×50סה"כ (מכל צד של הסרט מ'  10של כאשר הסריקה מתבצעת ברוחב  –שנוספו 

"השלמה לדונם"). רישומים אלו בוצעו ברובם באביב, בעת שמגוון המינים העשבוניים נמצא 

כל אחד  לשהערכיות האקולוגית  ובשחיבשיאו. רשימת המינים המלאה שימשה בהמשך לצורך 

לצורך חישוב הערכיות האקולוגית, בוצע שימוש ברשימת כל המינים שתועדו  .י הצומחמטיפוס

  בשטח של הדונם שנסקר.

  מיפוי זריעי אורנים 2.2.2

, סמוך אדם- נטעשמקורם ביער בכל פוליגון בוצעה הערכה של אחוז כיסוי השטח ע"י זריעי אורנים 

לשתי קטגוריות גיל: ללא  חולקוהזריעים  מחוץ לשטח הנטוע.זריעים בשטחים שבהם נמצאו 

אצטרובלים (תחילת התפתחות 'יער זריעים' לפני גיל הפוריות), ועם אצטרובלים ('יער זריעים' בדרגת 

  התפתחות מתקדמת, שלפחות פרט אחד בו כבר הגיע לבגרות והוא בעל פוטנציאל לייצור דור נוסף).

  התפלגות שיטות המיפוי בסקר 2.2.3

  דרגות שונות של רזולוציה:שלוש ש במספר שיטות למיפוי הצומח, בשימו בוצע בסקר זהכאמור לעיל, 

  .: רישום כל מיני הצמחים ביחידת הצומח תרשים מפורט •

ביצוע תרשים מפורט של כל  : תיעוד מלא של מאפייני יחידת הצומח, ללאדף תצפית מלא ביחידה •

 המינים.

היחידה, בייחוד בתצורות פשרו תצפית טובה אל : במקרים שבהם תנאי השטח אתצפית מבחוץ •

  .מבחוץ צומח פתוחות, הוגדרה היחידה בתצפית

בפועל  משטח הסקר מופה 99%- עולה ששבהן בוצע שימוש בסקר, בבחינת התפלגות שיטות המיפוי 

סיווג על סמך המהשטח בוצע  ובאחוז אחדבשטח (שיטות המיפוי: תרשים מפורט ודף תצפית מלא), 

ר ( תצפית מבחוץ   .)2איו

  
  : התפלגות השטחים של שיטות מיפוי הצומח בסקר בא"פ לכיש.2איור 
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  חישוב הערכיות הבוטנית של טיפוסי הצומח בשטחי הסקר 2.2.4

את פוטנציאל השטח מבחינת קבוצות בעלי חיים שונות, גם עושר והרכב מיני הצומח מייצג במידה רבה 

 ,.Mandelik et alתועלת (- ומהווה את הקירוב הטוב ביותר לייצוג המגוון הביולוגי כולו בשיקולי עלות

כת בעיקר על ). לפיכך, ערכיות הבסיס האקולוגית בסקרי הטבע והנוף שעורך מכון דש"א מסתמ2010

על סמך נתונים  טיפוסי הצומחשל  בוטניתות הערכיהממצאים הבוטניים. בסקר זה בוצעה הערכת ה

, המורכב מדד ערכיות משוקללבהתאם ל . זאתבשטח כמותיים שנאספו בסקר הצומח השיטתי שבוצע

  :ממדדי המשנה הבאים

ישנה . יותר מספר מינים גדולשתועד בו צומח ערכיות גבוהה לטיפוס מהמדד):  20%( מיניםהעושר  •

 ,חיש- בני, שיחים ,עציםבנפרד (בחלוקה ל:  מינים בכל אחת מצורות החייםהלעושר  ותהתייחס

כדי למתן את ההשפעה של שנתיים)- חדעשבוניים ו /גיאופיטיםשנתיים- רבים יעשבונ , בין השאר 

המינים בכל צורת  מאד בעונת השנה וביכולות הסוקר. עושר השתלוי ,מספר המינים העשבוניים

. בכל צורת חיים, מס' לכל צורת חיים) 4%( במדד המשוקלל של סעיף זה משקל שווה קיבלחיים 

המינים המקסימאלי לטיפוס צומח הוגדר כרף העליון (ציון מירבי), מס' המינים המינימאלי הוגדר 

-0לציון בסקאלה בוצע הנירמול עבור שאר הטווח  –כרף התחתון (הציון הנמוך ביותר), ובהתאם 

100. 

, תוך יםמהמדד): סעיף זה נועד להתייחסות ספציפית להרכב חברת הצמח 15%( הרכב המינים •

 , נדירים ואנדמיים מחד, ולמינים פולשים/זרים מאידך.בסכנת הכחדהמתן משקל למינים 

o  נמצא ( 1מין שיש לו 'מספר אדום' מהמדד): 10%( , נדירים ואנדמייםבסכנת הכחדהמינים

), קיבל ציון 2011; שמידע ועמיתיו, 2007: שמידע ופולק, על פיבסכנת הכחדה או על סף סיכון. 

ותו שכיחקיבל ציון בהתאם ל 'מספר אדום'. מין נדיר שאין לו 4בהתאם למספר האדום שלו + 

), בהתאם לפירוט הבא: 1999עפ"י: פרגמן ועמיתיו,  2שכיחותדרגת מין נדיר שאינו בסיכון. (

. בכל טיפוס צומח 1. מין אנדמי שאינו נדיר קיבל ציון 2=  נדיר למדי ;3=  נדיר; 4=  דיר מאדנ

הציון המקסימאלי הוגדר כרף  .האנדמייםו, הנדירים בסכנת הכחדהסוכמו ציוני כל המינים 

סופי לטיפוס בוצע נירמול לציון  –בהתאם . ון המינימאלי הוגדר כרף התחתוןיהצו ,העליון

  .0-100 של אלהבסקצומח 

o ו מוגדר כפולש קיבל ציון מהמדד):  5%( מינים פולשים/זרים , מין שמוגדר - 1מין זר שאינ

 3'מספר השחור'- ) קיבל ציון בהתאם ל2013דרור ועמיתיו, - ; דופור2010דרור, - כפולש (דופור

אורן (למשל,  . מינים נטועים שאינם עונים להגדרות הללו, לא קיבלו ציון)2(=פחות  2 –שלו 

: נתן הנטוע שונה מהגנוטיפ המקומי. ראו אינו מוגדר כמין זר/פולש, למרות שהגנוטיפ ירושלים

י כל המינים הזרים והפולשים .)2009ועמיתיו,  הציון המקסימאלי  .בכל טיפוס צומח סוכמו ציונ

פי סובוצע נירמול לציון  –יון המינימאלי הוגדר כרף התחתון, ובהתאם הצהוגדר כרף העליון ו

                                                           
, המדרג צמחים על פי מידת סכנת ההכחדה שלהם. המדד הוא שקלול של שישה 0-10'מספר אדום' הוא מדד כמותי בין  1

ת, אנדמיות, פריפריאליות וצמידות. קריטריונים:  נדירות, פגיעות (קצב ההכחדה והיעלמות בית הגידול), אטרקטיביו
  ).2007לפירוט נוסף, ראו: שמידע ופולק (

 RP – 31-100אתרים בארץ); נדיר ( RR – 4-30אתרים בארץ); נדיר מאד ( O – 1-3דרגות השכיחות: על סף הכחדה ( 2

  קמ"ר. 1אתרים בארץ). אתר מוגדר כשטח של  100-יותר מ – Rאתרים בארץ); נדיר למדי (

 יכולתו, טבעיים לשטחים לחדור יכולתו פי על ,הפולש המין שמהווה האקולוגי האיום רמת הוא' שחור מספר' 3
  .)2010( דרור-דופורלפירוט נוסף, ראו:  .צפופות יחידות ליצור ויכולתו, האללופתית
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(הציון המירבי כאשר אין מינים פולשים, הציון  0-100הפוכה של בסקאלה לטיפוס צומח 

 .המזערי כאשר יש הכי הרבה מינים פולשים)

של צורת החיים הראשית ושל ההתאמה מהמדד): מתייחס למידת  20%( ייצוג הצומח הטבעי •

שריפה, רעיית יתר, , בהיעדר הפרות משמעותיות כמו נטיעה, למצב הטבעיהמינים השליטים 

 ,. ככל שהדמיון רב יותרהשתלטות מין פולש המשנה את אופי בית הגידול, חישוף השטח וכד'

. ייצוג הצומח הטבעי מורכב משני מדדי משנה (במשקל שווה): הראשון ערכיות גבוהה יותרה

הגבוהה למינים השליטים. הראשון, מייצג את מרחק צורת החיים  –מתייחס לצורת החיים, והשני 

מהשטח ומעלה), מצורת החיים  2%ביותר של המינים המקומיים הנוכחים בשטח (בכיסוי של 

 :)2 טבלה( אם ישנם, בהתאם למטריצת הדמיון הבאה –הראשית הכוללת את המינים הזרים 

  .צורות חיים –ניקוד ייצוג הצומח הטבעי : 2 טבלה
 מינים מקומיים נוכחים –צורת החיים הגבוהה ביותר  

 עשבוניים שיח-בני שיחים עצים צורת חיים

צורת חיים 
ראשית כולל 
 מינים זרים

  0  33  66  100 עצים
 33 66 100  שיחים

 66 100   שיח-בני
   עשבוניים

  
100 

לאזור:  (המרכיבים את שם טיפוס הצומח) התאמת המינים השליטיםמדד המשנה השני מתייחס ל

זרים לאזור ו/או פולשים מורידה שהם מיני באשה (סגטליים/רודרליים), נוכחות מינים שליטים 

  :)3 טבלה( לטבלת הניקוד הבאה , בהתאםאת הערכיות

  מינים שליטים. –ניקוד ייצוג הצומח הטבעי  : 3 טבלה

 ניקוד הסקר התאמת המינים השליטים לאזור

 100  הסקראופייניים לאזור השליטים המינים כל 

 83  מין באשה מין שליט אחד לפחות הוא

 67 הבאש נימי םההשליטים המינים כל 

 50  הסקרזר לאזור לפחות הוא  אחדשליט מין 

  33  הסקרלאזור  יםזרהשליטים כל המינים 

 17 מוגדר כפולשלפחות  אחדשליט מין 

  0 מוגדרים כפולשיםהשליטים כל המינים 

הניקוד מתקבל לפי הסעיף המחמיר יותר. לדוגמא, טיפוס צומח שבו מין שליט פולש אחד, מין זר 

). מינים 2010דרור (- בסעיף זה. הגדרת מין פולש עפ"י דופור 17אחד ומין באשה אחד, יקבל ניקוד 

זרים לישראל שאינם מופיעים בספר המינים הפולשים (דוגמת: קליטריס מיובל, איקליפטוס 

וצפלה), מינים נטועים שתחום תפוצתם במדינות קרובות (דוגמת: אורן הצנובר, אורן גומפ

ישראליים שנטועים בתחום הסקר מחוץ לתחום תפוצתם הטבעי (כגון: - קפריסאי), ומינים ארץ

(או שלא הוגדרו כמין 'זר לאזור הסקר'. מינים נטועים  –אורן ירושלים, ברוש מצוי, זית אירופי) 

- בתחום הסקר שנמצאים בתחום תפוצתם הטבעי (אלה ארץו או שגדלים בר) ידוע אם ניטע

יניים לאזור הסקר  .ישראלית, חרוב מצוי וכד') הוגדרו כמינים אופי

תצורת צומח מפורטת מכלל  נמצאתבו שאחוז השטח מתייחסת ל: מהמדד) 10%(אזורית נדירות  •

ניתנה לתצורת צומח מפורטת . ערכיות גבוהה יותר השטח הפתוח שאינו חקלאי בתחום הסקר

בוצע  – י כרף העליון, ובהתאםירבהציון המהוגדר , מפורטת נדירה יותר בסקר. בכל תצורת צומח

; 0(תצורת הצומח הנפוצה ביותר =  0-100הפוכה של בסקאלה סופי לתצורת צומח נירמול לציון 

 .)100תצורת הצומח הנדירה ביותר = 
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 יער / יער גבוה( כלליתהצומח האחוז השטח של תצורת חסת למתיי: מהמדד) 10%( ארציתנדירות  •

של מכלל שטח ההתייחסות  ),חלוף- עשבוניים בני / קיימא- עשבוניים בני / בתה / שיחייה / חורש /

. היות וכיום אין עדיין בסיס נתונים אמין ומקיף מספיק על מנת לבצע תיכוני בישראל- יםהצומח ה

באמצעות שימוש בשני מדדים מקורבים: החלוקה הכללית  כימות של מדד זה, מחושב מדד זה

לצורות חיים: יער/חורש, שיחייה/בתה, עשבוניים, התבססה על ממצאי דו"ח מצב הטבע (פרלברג 

). החלוקה הפנימית בין יער לחורש, ובין שיחייה לבתה, בוצעה על בסיס ניתוח 2015וברג, 

תיכוני, מתוך הנחה שהשטח - ם באזור היםההתפלגויות בכל סקרי מכון דש"א שנערכו עד היו

- שכוסה ע"י הסקרים מהווה קירוב טוב לייצוג ההתפלגויות בכל השטחים הפתוחים בחבל הים

בוצע נירמול  – י כרף העליון, ובהתאםירב, הוגדר הציון המכללית בכל תצורת צומח תיכוני בארץ.

; תצורת 0ומח הנפוצה ביותר = (תצורת הצ 0-100הפוכה של בסקאלה סופי לתצורת צומח לציון 

 .)100הצומח הנדירה ביותר = 

ת מיוצגות בתצורהההנחה היא שככל שיש יותר צורות חיים מהמדד):  15%( מורכבות מבנית •

, יותרגבוהה  –המבנית שלה מבחינת הצומח ת וכך המורכב ,)כיסוי 10%רמת סף של  (מעל הצומח

יותר לשימור.  ולכן היא מייצרת יותר נישות אקולוגיות נק'  20כל צורת חיים הוסיפה וחשובה 

צורות חיים ומעלה קיבלו  5. )בנק' וכיו" 40נק', שתי צורות חיים =  20לציון (צורת חיים אחת = 

 את הציון המירבי).

היא ש 10%( כושר השתקמות למצב נוכחי •  הראשית גבוהה החייםככל שצורת מהמדד): ההנחה 

הזמן הנדרש  – פגיעהמשופר יותר מחד (פוטנציאל), ולאחר כך משק המים בקרקע יותר, 

צורות החיים הגבוהות  חשובה יותר ההגנה עללכן  מאידך (סיכון). ארוך יותריהיה להשתקמות 

מעידים על פוטנציאל משק המים בקרקע הטוב עצים כך,  .המקבלות דירוג ערכיות גבוה יותר יותר,

ולכן הם  ,ארוך ביותר להגיע מחדש למצבם הנוכחיהזמן להם פרק הנדרש  –ביותר, ולאחר פגיעה 

יותר בהתאמה,  ךנמו ציוןצורות החיים הנמוכות יותר מקבלות  .גבוה ביותרה הציוןמקבלים את 

שמעידים על פוטנציאל נמוך של משק המים בקרקע, ויכולת ההתחדשות חלוף, - עד לעשבוניים בני

, 40קיימא = - , עשבוניים בני60שיח = - , בני80=  , שיחים100שלהם היא המהירה ביותר (עצים = 

 .)20חלוף = - ועשבוניים בני

), כיסוי 10%-3%( בתצורות צומח שבהן יש צורות חיים גבוהות יותר מצורת החיים הראשית

  :מצורת החיים הראשית צורת החיים הנוספתמרחק בהתאם לעולה ערכיות ה

o נק'. 5תוספת  –שיח - ישיחייה עם עצים/בתה עם שיחים/עשבוניים עם בנ  

o  נק'. 10תוספת  –בתה עם עצים/עשבוניים עם שיחים  

o  נק'. 15תוספת  –עשבוניים עם עצים 

בכל מקרה, תוצאת המדד המשוקלל המתקבלת מהחישוב עוברת ביקורת של הערכת מומחה:  •

בוטנאי מומחה, שיכול לבחון את מידת המהימנות של המדד בהתייחס למצב האמיתי בשטח. 

לערוך תיקון בערך המדד המתקבל, ולנמק את  ניתןהתאמה, - במידה שנמצאת לדעת המומחה אי

 .ההחלטה
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  ניתוח הנתונים 2.2.5

), והועברו ®ArcGIS )ArcGIS 10.3 for Desktop, Esriעובדו בתכנת ממ"ג הנתונים המרחביים 

). ניתוחים סטטיסטיים בוצעו Microsoft® Excel® 2010 SP1להמשך עיבוד ( Excelלגיליונות 

 . )SPSS )IBM SPSS Statistics, Version 19בעזרת תכנת 

  תוצאות 2.3

  תצורות צומח 2.3.1

. התצורות )3איור () תצורת צומח כללית + צפיפות(ת תצורות צומח מפורטו 16סה"כ תועדו בסקר 

 –מהשטח), גם כאן  33%- משטח הסקר), בעיקר בצפ' בינונית, ושיחייה (כ 39%- השולטות הן חורש (כ

בעיקר בתות פתוחות, והעשבוניים  –מהשטח  17%- שיח מהוות כ- בעיקר בצפ' בינונית. בתות בני

מתארת  תפלגות זושהחשוב להדגיש  משטח הסקר. 2%- ערות מהווים פחות מנוספים. י 10%- מהווים כ

הטווח במרבית - יאל ארוךהשריפות. הפוטנצ וריבוי ניהול השטח ממשקאת המצב הנוכחי, שמושפע מ

, במידה ומספר השריפות, הוא משמעותי(לכיוון חורש) השטח מבחינת התפתחות צורות חיים גבוהות 

  .יפחתו במידה ניכרת –תכיפותן ועוצמתן 

  
  בסקר בא"פ לכיש.המפורטות הצומח  תצורות: התפלגות השטחים של 3איור 

תמהיל זה מעיד על הכתמיות הרבה של השטח, כאשר בשטחי החורש והשיחייה בצפיפות הבינונית 

שיח ועשבוניים במרווחים שבין העצים והשיחים. בנוסף, שיעורן הנמוך מאד של - גדלים בני –והפתוחה 

 –מהשטח בלבד), מעיד על השפעתן המשמעותית של שתי תופעות: האחת  3%- תצורות צומח צפופות (כ

היא מעשה ידי אדם,  –למחצה; השניה - טבעית, היא המיקום הגיאוגרפי של אזור הסקר בתחום הצחיח

ותן הגבוהה של השריפות באזור, שאינן מאפשרות את התפתחותן של תצורות צומח מעוצה תכיפ

  ).6מפה צפופות (

 10%הגבוהה ביותר המכסה ) קובעת שצורת החיים 2014שיטת המיפוי הנוכחית (סבר ועמיתיה, 

מהשטח ומעלה, היא זו שתגדיר את תצורת הצומח. כך, נוצרת בשטח הסקר תמונה מטעה במקצת, 

  ).7מפה שנתי (- היות ורוב השטח נשלט למעשה ע"י הצומח העשבוני, בעיקר החד
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  צומחהתצורות השפעת שריפות על  2.3.2

עדות להשפעת השריפות על תצורת הצומח ניתן לראות כאשר משווים את התפלגות תצורות הצומח 

השונות בין אזורים שבהם תועדו סימני שריפה בשטח, לאזורים שבהם לא תועדו סימנים: בתצורות 

תועדו סימני  –הצומח הצפופות, לא תועדו כלל סימני שריפה; בתצורות הצומח בצפיפות הבינונית 

 –בשיחייה (לא מופו בתות בצפ' בינונית); ובתצורות הפתוחות  –פה בעיקר בתצורה הנמוכה ביותר שרי

עיקר השריפות תועדו בשיחיות ובבתות. בתצורות העשבוניות, תועדו השריפות בעיקר בעשבוניים עם 

בתצורות העשבוניות  .)4 טבלה( שיח, ולא תועדו כלל שריפות בתצורות העשבוניות עם שיחים- בני

 –קיימת הטיה מסויימת, היות וסימני שריפה נעלמים אחרי כשנה, בעוד שבתצורות הגבוהות יותר 

נותרים שרידי צומח מעוצה מפוחמים גם שנים רבות אחרי השריפה. לכן, סביר להניח שאחוז השטח 

  גבוה יותר מזה שנצפה. –העשבוני שנשרף בעבר 

התצורה פתוחה יותר; בשיחיות  –ניתן גם לראות שיערות לא נשרפו כלל; בחורשים, ככל שנשרפו יותר 

נונית ופתוחה)אין תצורה צפופה, ובשתי התצורות הקיימו – תועדו סימני שריפה ברוב שטחן  –ת (צפ' בי

מהשטח); בבתות הצפופות לא תועדו סימני שריפה, אין בתות בצפ' בינונית, ובבתות הפתוחות  70%- (כ

תועדו סימני שריפה בעיקר בבתות עם שיחים בודדים; בתצורות העשבוניות לא תועדו סימני שריפה  –

תועדו סימני  –שיח - ת זאת, ברוב השטח של התצורות המלוות בבניבתצורות המלוות בשיחים. לעומ

נתונים אלו מראים שהשריפות התכופות באזור הסקר אינם מאפשרים לחברת  ).4 טבלהשריפה (

או יותר צורות החיים השולטות הן נמוכות  – יא התפתחותה, ולכן בשטחים שנשרפוהצומח להגיע לש

הרגישות  והקטנת לצמצום אב תוכנית –נספח ה' 5 לפירוט נוסף, ראו  שתצורת הצומח פתוחה יותר.

  .לכיש פ"בבא לשריפות

  .סימני שריפה שתועדו בשטח בחלוקה לתצורות צומח מפורטות בסקר בא"פ לכיש:  4 טבלה

 תצורת צומח מפורטת
 סימני שריפה

 לא כן

 צפוף:

 100% 0% יער גבוה

 100% 0% חורש

 100% 0% בתה

  בינונית:

 100% 0% יער גבוה

 88% 12% חורש

 31% 69% שיחייה

  פתוח:

 100% 0% (כרם זיתים) יער

 78% 22% חורש

 0% 100% שיחייה עם עצים בודדים

 32% 68% שיחייה

 30% 70% בתה עם שיחים בודדים

 80% 20% בתה

 עשבוניים:

 100% 0% עשבוניים עם שיחים בודדים

 25% 75% שיח בודדים-בניעשבוניים עם 

 100% 0% שנתיים עם שיחים בודדים-עשבוניים רב

 81% 19% שנתיים-עשבוניים רב

 71% 29% שנתיים- עשבוניים חד
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  טיפוסי צומח 2.3.3

טיפוסי צומח  29- טיפוסי צומח מפורטים, שאוחדו לצרכי הערכה ל 76סה"כ הוגדרו בתחום הסקר 

טיפוסי יער (כולל כרם זיתים שתצורת הצומח שלו היא יער  5. הוגדרו )8מפה , 5 טבלהמוכללים (

טיפוסים שונים של עשבוניים.  16- טיפוסי בתה ו 15טיפוסים של שיחייה,  20טיפוסי חורש,  20פתוח), 

התצורות בצפיפות  –תצורות החורש והשיחייה, ובתוכן  לפיכך, תצורות הצומח המגוונות ביותר הן

  ).4איור הבינונית היו המגוונות ביותר (

  
  בסקר בא"פ לכיש.מספר טיפוסי צומח מפורטים בכל תצורת צומח : 4איור 



  סקר בא"פ לכיש  
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  .טיפוסי צומח מוכללים לצרכי הערכה וטיפוסי צומח מפורטים בסקר בא"פ לכיש:  5 טבלה
 טיפוס צומח מפורט הערכהטיפוס צומח מוכלל לצרכי 

 אחוז מהשטח שם הטיפוס אחוז מהשטח שם הטיפוס

 בינונית בשלטון אורן ירושלים בצפ'יער גבוה צפוף ו

1.9% 

 0.4% יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים, אלון מצוי ואלת המסטיק 

 1.0% יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים, אלון מצוי וסירה קוצנית  

 0.2% יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים, אלת המסטיק וברוש מצוי 

 0.4% זית בינוני ואלת המסטיק - בינונית בשלטון אורן ירושלים, בר בצפ'יער גבוה 
 כרמי זיתים נטושים

0.5% 
 0.3% יער (כרם) פתוח בשלטון זית אירופי

 0.1% ישראלי וזית אירופי-בינונית בשלטון אשחר ארץ בצפ'חורש 
 1.2% זית בינוני ואלון מצוי-חורש צפוף בשלטון בר 1.2% זית בינוני ואלון מצוי-חורש צפוף בשלטון בר

 0.1% בינונית בשלטון אלון מצוי ולוטם מרווני  בצפ'חורש  0.1% בינונית בשלטון אלון מצוי ולוטם מרווני  בצפ'חורש 
 ישראלי -בינונית בשלטון אשחר ארץ בצפ'חורש 

3.9% 

 2.6% ישראלי ואלת המסטיק-בינונית בשלטון אשחר ארץ בצפ'חורש 

 0.7% זית בינוני-ישראלי, אלת המסטיק ובר-בינונית בשלטון אשחר ארץ בצפ'חורש 

 0.2% זית בינוני וסירה קוצנית -ישראלי, בר-בינונית בשלטון אשחר ארץ בצפ'חורש 

 0.3% ישראלי, סירה קוצנית ואלת המסטיק-בינונית בשלטון אשחר ארץ בצפ'חורש 
 זית בינוני- בינונית בשלטון בר בצפ'חורש 

20.3% 

 7.6% זית בינוני ואלת המסטיק- בינונית בשלטון בר בצפ'חורש 

 0.6% זית בינוני, אלת המסטיק וסירה קוצנית  - בינונית בשלטון בר בצפ'חורש 

 10.6% ישראלי ואלת המסטיק-זית בינוני, אשחר ארץ- בינונית בשלטון בר בצפ'חורש 

 1.0% ישראלי ולוטם מרווני-זית בינוני, אשחר ארץ- בינונית בשלטון בר בצפ'חורש 

 0.5% זית בינוני, סירה קוצנית ואלת המסטיק   - בינונית בשלטון בר בצפ'חורש 
 בינונית עם אלון מצוי בצפ'חורש פתוח ו

1.0% 

 0.3% זית בינוני -בינונית בשלטון אלון מצוי ובר בצפ'חורש 

 0.4% זית בינוני, אלון מצוי ולוטם מרווני- בינונית בשלטון בר בצפ'חורש 

 0.3% ישראלי-חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, סירה קוצנית ואשחר ארץ
 ישראלי-חורש פתוח בשלטון אשחר ארץ

3.3% 

 2.4% ישראלי ואלת המסטיק-חורש פתוח בשלטון אשחר ארץ

 0.6% ישראלי, סירה קוצנית ואלת המסטיק -חורש פתוח בשלטון אשחר ארץ

 0.4% ישראלי, סירה קוצנית וחרוב מצוי-חורש פתוח בשלטון אשחר ארץ
 זית בינוני ואלת המסטיק- חורש פתוח בשלטון בר

8.6% 
 7.9% זית בינוני ואלת המסטיק- ברחורש פתוח בשלטון 

 0.7% ישראלי ואלת המסטיק -זית בינוני, אשחר ארץ- חורש פתוח בשלטון בר
 בינונית בשלטון אלת המסטיק בצפ'שיחייה 

14.9% 

 5.0% ישראלי- בינונית בשלטון אלת המסטיק ואשחר ארץ בצפ'שיחייה 

 9.1% זית בינוני-בינונית בשלטון אלת המסטיק ובר בצפ'שיחייה 

 0.3% ישראלי-בינונית בשלטון אלת המסטיק, זקנן שעיר ואשחר ארץ בצפ'שיחייה 

 0.3% זית בינוני-בינונית בשלטון אלת המסטיק, זקנן שעיר ובר בצפ'שיחייה 

 0.3% בינונית בשלטון אלת המסטיק, סירה קוצנית וזקנן שעיר  בצפ'שיחייה 
 בינונית בשלטון אלת המסטיק וחרוב מצוי בצפ'שיחייה 

1.2% 
 0.9% בינונית בשלטון אלת המסטיק וחרוב מצוי בצפ'שיחייה 

 0.3% ישראלי וחרוב מצוי- בינונית בשלטון אלת המסטיק, אשחר ארץ בצפ'שיחייה 
 ישראלי ואלת המסטיק -בינונית בשלטון אשחר ארץ בצפ'שיחייה 

2.6% 
 2.4% ישראלי ואלת המסטיק -בינונית בשלטון אשחר ארץ בצפ'שיחייה 

 0.2% ישראלי, סירה קוצנית ואלת המסטיק -בינונית בשלטון אשחר ארץ בצפ'שיחייה 
 זית בינוני ואלת המסטיק-בינונית בשלטון בר בצפ'שיחייה 

3.0% 

 1.2% זית בינוני, אלת המסטיק ולוטם מרווני -בינונית בשלטון בר בצפ'שיחייה 

 0.8% זית בינוני, לוטם שעיר ואלת המסטיק-בינונית בשלטון בר בצפ'שיחייה 

 1.0% זית בינוני, נשרן מכחיל ואלת המסטיק -בינונית בשלטון בר בצפ'שיחייה 
 שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק

8.4% 

 2.1% פתוחה בשלטון אלת המסטיקשיחייה 

 4.6% שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק וזקנן שעיר

 0.4% שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק ונשרן הדוחן

 1.1% שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק וסירה קוצנית
שיחייה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון אלת המסטיק, סירה קוצנית ואשחר 

 ישראלי-ארץ
0.3% 

 0.2% שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק, קורנית מקורקפת וסירה קוצנית   0.2% שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק, קורנית מקורקפת וסירה קוצנית  
 ישראלי -שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ

2.1% 
 1.1% ישראלי -שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ

 1.0% ישראלי, סירה קוצנית ואלת המסטיק-בשלטון אשחר ארץשיחייה פתוחה 
 0.2% בתה צפופה בשלטון סירה קוצנית ולוטם מרווני 0.2% בתה צפופה בשלטון סירה קוצנית ולוטם מרווני

-בשלטון כתלה חריפה, זקנן שעיר ואשחר ארץ בודדיםבתה פתוחה עם שיחים 
 ישראלי

0.5% 
-בשלטון כתלה חריפה, זקנן שעיר ואשחר ארץ בודדיםבתה פתוחה עם שיחים 

 ישראלי
0.5% 

 0.5% ישראלי- בשלטון מרווה ריחנית ואשחר ארץ בודדיםבתה פתוחה עם שיחים  0.5% ישראלי- בשלטון מרווה ריחנית ואשחר ארץ בודדיםבתה פתוחה עם שיחים 
 בשלטון סירה קוצנית בודדיםבתה פתוחה עם שיחים 

3.1% 
 0.3% בשלטון סירה קוצנית ואלת המסטיק    בודדיםבתה פתוחה עם שיחים 

 2.8% ישראלי-בשלטון סירה קוצנית ואשחר ארץ בודדיםבתה פתוחה עם שיחים 
 עלים ואלת המסטיק-עקרב עגול-בשלטון עוקץ בודדיםבתה פתוחה עם שיחים 

1.8% 
 0.7% עלים ואלת המסטיק-עקרב עגול-בשלטון עוקץ בודדיםבתה פתוחה עם שיחים 
עלים, זקנן שעיר ואלת -עקרב עגול-בשלטון עוקץ בודדיםבתה פתוחה עם שיחים 

 המסטיק  
1.1% 

 0.9% בתה פתוחה בשלטון געדה מצויה וזקנן שעיר  0.9% בתה פתוחה בשלטון געדה מצויה וזקנן שעיר 
 בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית 

1.2% 
 0.8% בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית 

 0.4% בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית וזקנן שעיר
 עלים-עקרב עגול- בתה פתוחה בשלטון עוקץ

0.6% 
 0.2% עלים וינבוט השדה -עקרב עגול- בתה פתוחה בשלטון עוקץ

 0.3% עלים וקיפודן מצוי-עקרב עגול- בתה פתוחה בשלטון עוקץ
 בודדיםעשבוניים עם שיחים 

1.3% 

 0.4% בשלטון זקנן שעיר ואלת המסטיק  בודדיםשנתיים עם שיחים -עשבוניים רב

 0.4% ישראלי - בשלטון זקנן שעיר ואשחר ארץ בודדיםשנתיים עם שיחים -עשבוניים רב

 0.4% בשלטון עירית גדולה ואלת המסטיק  בודדיםשנתיים עם שיחים - עשבוניים חד
 בודדיםשיח -עשבוניים עם בני

1.4% 

 0.2% שנתי וגעדה מצויה-בשלטון דגן חד בודדיםשיח -שנתיים עם בני- עשבוניים חד

 0.4% בשלטון זקנן שעיר וגעדה מצויה בודדיםשיח -עשבוניים עם בני

 0.8% בשלטון זקנן שעיר וכתלה חריפה בודדיםשיח -עשבוניים עם בני
 שנתיים-עשבוניים רב

3.3% 

 1.3% שנתיים בשלטון זקנן שעיר-עשבוניים רב

 0.3% שנתיים בשלטון קיפודן מצוי-עשבוניים רב

 0.2% שנתיים בשלטון קיצנית כרתית-עשבוניים רב

 1.6% שנתיים בשלטון שומר פשוט-עשבוניים רב
 חלוף ובתות בשלטון ינבוט השדה-עשבוניים בני

11.3% 

 4.5% השדהבתה פתוחה בשלטון ינבוט 

 3.0% בתה פתוחה בשלטון ינבוט השדה וקורטם דק

 0.3% בשלטון ינבוט השדה, קורטם דק ואספרג החורש בודדיםבתה פתוחה עם שיחים 

 0.8% שנתיים- עשבוניים חד

 0.2% שנתי- שנתיים בשלטון דגן חד- עשבוניים חד

 0.2% שנתי - שנתיים בשלטון דגן חד- עשבוניים חד

 0.2% שנתיים בשלטון קורטם דק- עשבוניים חד

 2.2% שנתיים בשלטון שעורת התבור - עשבוניים חד
 0.7% שנתיים בשלטון ברקן סורי- עשבוניים חד 0.7% שנתיים בשלטון ברקן סורי- עשבוניים חד
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  בסקר בא"פ לכיש. מפורטות תצורות צומח :6מפה 
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של היער הנטוע היא יער, ותצורת הצומח של החורש הבוטנית תצורת הצומח ( בסקר בא"פ לכישהבוטניות  הצומחצורות תהתפלגות אחוזי הכיסוי של : 7מפה 
בצורה זאת, על מנת להדגיש את ההבדל בין דגם הפיזור של עצים שמקורם בנטיעות מעשה ידי אדם, לדגם הפיזור של  מוצגותהטבעי היא חורש. המפות 

  .שנתיים היא בתה עשבונית)-שנתיים והחד-. תצורת הצומח של העשבוניים הרבתיכוני טבעי-עצי חורש ים
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  בסקר בא"פ לכיש צומח טיפוסי :8מפה 
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  םחדימיוגידול -בתי 2.3.4

של חומר אורגני שנשמר בקרקע, אפילו למשך אלפי שנים.  רבה תבכמו מאופיינות: ותחורב •

צמחים התחרות קטנה, בשל ריכוזי החנקן הגבוהים שבקרקע. לפיכך, שולטים בהן בקרקעות אלו 

דעים לנצל חנקן הטמון בקרקע במשך חנקן (=ניטרופילים), גם רודרליים, אך גם כאלו שיו- חובבי

 חרצית, לבן חרדל, פרחים-קטנת חלמית, הקנרס חוחן, מצוי גדילן, סורי ברקן, דוגמת: זמן רב

 .)1991; ויזל, 1978(ויזל ועמיתיו,  מסולסלת קייצתו דק קורטם, שרוע עכנאי, הגינות מרור, עטורה

יכולים לחדור לתוכו בקלות יחסית. : סלע הקירטון רך, ולכן שורשי הצמחים קירטון מחשופי •

לעומת זאת, צמחים הגדלים על סלע זה, צריכים גם להתמודד עם ריכוזים גבוהים של גיר 

די, שמקשה על ספיחת המינרלים החיוניים מהסלע אל השורשים. צמחים אופייניים - לבית קולואי

; 1978יזל ועמיתיו, (ו: לוטמית דביקה, קורנית מקורקפת ומינים ממשפחת הסחלביים גידול זה

  .)1991ויזל, 

- חלוף: עשבוניים חד- : שטח המאופיין באחוז גבוה מאד של צמחים בנישטח שנשרף לאחרונה •

 שנתיים וגיאופיטים.- שנתיים, עשבוניים רב

בערוצי הנחלים הרחבים, שימשו עד לא מכבר  –השטחים שבהם קרקעות עמוקות  :עמק מובר •

לעיבוד חקלאי. קרקעות אלו ננטשו בשלושה שלבים עיקריים: עם קום המדינה, לאחר מלחמת 

עם הקמת גדר ההפרדה. הפסקת העיבוד גרמה לתהליך סוקצסיה משני,  –ששת הימים, ולאחרונה 

ד החקלאי בשל מערכת שורשיו שיכול להימשך עשרות רבות של שנים. ינבוט השדה שרד את העיבו

העמוקה והמסועפת, ומתבלט יותר על פני השטח לאחר הברתו. מתלווים אליו בעיקר שפע של מיני 

 שנתיים.- עשבוניים חד

  אנדמייםנדירים ובסכנת הכחדה, מיני צמחים  2.3.5

  רקע 2.3.5.1

יש להדגיש כי מטרת הסקר הנוכחי הייתה מיפוי מרחבי, ולא התמקדות באיתור מינים נדירים. 

לא הוקדשו בסקר ימים יעודיים לצורך כך, והעבודה בשטח בוצעה במשך כל השנה, כך שייתכן 

בגלל הגעה לשטח הימצאם בעונה לא מתאימה, ולעתים אף  –שמינים נדירים רבים לא נצפו 

  .של היום בשעה הלא נכונה

 של הנדירים המינים אטלסהמידע אודות המינים בסכנת הכחדה, הנדירים והאנדמיים נאסף מ

 ג"ורט ם"רת של בסכנת הכחדה המינים שכבת, מ)2002, וציונית שמידע( ג"ורט ם"רת

, )2011; שמידע ועמיתיו, 2007שמידע ופולק, (המבוססת על נתוני הספר האדום של הצמחים 

, ממאגר המידע הממוחשב של רט"ג, וכן מתצפיות מהסקר הנוכחי, שנאספו BioGISממאגר 

  הבוטנית. השדה במהלך עבודת

, ולכן אינו ממופה 1991-1998אזור הסקר לא נכלל בסקרי המינים הנדירים שנערכו בשנים 

. בספר האדום של הצמחים אין כלל תצפיות )2002, וציונית שמידע( באטלס המינים הנדירים

שתועדו באזור קרוב, צפיות ת –בתוצאות על מינים בסכנת הכחדה בתחומי הסקר, אך ציינו 

סביר להניח שמינים אלו נמצאים גם בתחומי הסקר ומאותו בית גידול (גבעות הקירטון). 

גם הנוכחי, אך היות ואיתורם דורש מאמץ דיגום מיוחד וממוקד, הם לא אותרו במהלך הסקר. 

אין תיעוד של מינים בסכנת הכחדה/נדירים/אנדמיים בתחומי הסקר,  BioGISבמאגר נתוני 
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וממאגר הנתונים הממוחשב של רט"ג נוספה תצפית אחת בלבד של מין אנדמי אך לא נדיר 

(כרכום חורפי). לפיכך, כמעט כל התצפיות במינים אלו מבוססות על המידע שנאסף במהלך 

 הסקר הבוטני הנוכחי בלבד.

  תוצאות 2.3.5.2

מיני צמחים בסכנת הכחדה, נדירים או  45סה"כ תועדו בתחומי הסקר (ובסביבתו הקרובה) 

). שלושה מינים בסכנת הכחדה תועדו בסקר הנוכחי: דרדר אשקלון, מגנונית 6 טבלהאנדמיים (

(שני האחרונים מתועדים גם בספר האדום  ורכפה כרסנית), פקטורובסקי ורבורגינתפקטורי (=

קרוב לתחומי הסקר, ובאותו מינים מופיעים בספר האדום  ארבעה. עוד סמוך לגבולות הסקר)

חלב חום וסומקן ענקי. בנוסף, תועד בסקר מין - עכבר פעוט, נץ- בית גידול: זמזומית ורבורג, זנב

  פרחים.- : קצח זעיראיוםנוסף, שנמצא על סף 

, מוגדרים שניים בקטגוריית 'על סף )6 טבלה( בבחינת דרגות השכיחות של המינים הנדירים

מינים  6מינים מוגדרים כנדירים מאד, מהם  10פרחים ורכפה כרסנית; - הכחדה': קצח זעיר

 ,בלוטית צורית ,ישראלית- ארץ צורית ,נאה פקעון ,פקטורי מגנונית שתועדו בסקר הנוכחי:

המינים מתועדים בספר האדום קרוב לגבולות  ארבעת. שאר בינוני תמרירומשוננת  ציפורנית

; מין אחד שתועד בסקר ענקי סומקןו חום חלב- נץ, פעוט עכבר- זנב, ורבורג זמזומיתהסקר: 

דיר:    מינים שתועדו בסקר מוגדרים כנדירים למדי. 10; עוד שנתי- חד ציפורןמוגדר כנ

), מהם מין אחד 6 טבלהשתועדו בסקר הם אנדמיים לישראל ושכנותיה (עשרים וחמישה מינים 

מינים  EL ;(2מינים אנדמיים לישראל ולבנון EI ;(5 )דרדר אשקלון, אנדמי לישראל בלבד ( –

מינים  3); ועוד ESמינים אנדמיים לישראל, סוריה ולבנון ( 14אנדמיים לישראל וירדן; 

  ).ETודרום טורקיה (אנדמיים לישראל 

; 2007שמידע ופולק, עפ"י: ( הסקר תחומיב צפושנ בסכנת הכחדה המינים תיאור 2.3.5.3

  )2011שמידע ועמיתיו, 

- מתואר כיום ב. רהספ חגורת את המאפיין, קצר חיים שנתי- רב גלגל- צמח: דרדר אשקלון •

אתרים בארבע גלילות בישראל: ספר השומרון, דרום הרי יהודה, צפון הנגב ופלשת.  29

גדל בשדות לס, בבתות ספר במדרונות סלעיים  .בירדן מואב ולגלילת לישראל אנדמי

  .בסקר הנוכחי, מתועד לראשונה בגלילת השפלה גירניים, על קרקע חולית ובשדות בור.

 מהצמחים אך, לגילוי וקשה זעיר שנתי- חד: )פקטורובסקי רבורגינתומגנונית פקטורי (= •

 בעבר .האחרונות השנים בשישים הוכחדו אתריו רובש, אנדמי- תת מין. לשימור החשובים

: גלילות בארבע רק כיום, ומתואר ביותר נדירל הפךאך , רב גלילות במספר שכיחהיה 

, ישראלתחום תפוצתו בסהר הפורה:  .והשומרון השומרון רספ, יהודה הרי, הגולן דרום

 שדות שוליבו בתותב, עשבוני צומחכתמי בגדל . עירק מערב- וצפון סוריה, לבנון, ירדן

בסקר הנוכחי, מוסיף  .תיכוני- הים בחבל שוליים ובאזורי הספר בחגורת כבדות בקרקעות

  את גלילת השפלה לרשימת הגלילות שם נצפה לאחרונה.

 ומצוי בישראל מאד נדיר. יובשניות ספרובתות  בור שדות של שנתי- חד :רכפה כרסנית •

 בנגב גם נאסף בעבר. ובשפלה יהודה הרישתי גלילות: בב אתרים בשני רק בוודאות כיום

. מקוטע – קווקז- ובטרנס התיכון במזרחתחום תפוצתו  .משם נכחד כנראה אך הצפוני
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המוכרות נמצאות  הקטנות האוכלוסיותשתי  .ן'אזרבייגבו ארמניהב, ירדןב, בישראל נמצא

 חקלאותמ – מאפייני עיבוד הקרקע שינוי. שבהן הקטן הפרטים מספר בסכנה בשל

 וגידול בית את חסלעלולים ל לחקלאות בור שטחי תתמרוה ,יתחקלאות מודרנל מסורתית

בסקר הנוכחי, נמצאה אוכלוסיה נוספת שלא היתה מוכרת  .ולהביא להכחדתו הטבעי

  שפלה.קודם לכן, בגלילת ה

: מתוך אנדמיותו שכיחות .מיני צמחים בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים בסקר בא"פ לכיש  :6 טבלה
צורת ). 2011( ועמיתיו שמידע ,)2007( ופולק שמידע: מתוך אדום 'מס ).1999( ועמיתיו פרגמן

 והגנים הטבע רשות, מוגנים טבע ערכי רשימת פי על: מוגן. Danin (2006-2015)חיים עפ"י 
)2005  .(  

ת שם המין כיחו  ספר אדום רט"ג סקר נוכחי מוגן צורת חיים מס' אדום אנדמיות ש

אופיט   F ES ישראלי-אירוס ארץ      √ √ גי
     √   שיח-בן   C ET אלקנה סמורה

     √   שנתי-חד   C ES אשבל מעורק
     √   שנתי-חד   F ET גרגרנית בירותית

אופיט     R דבורנית הקטיפה      √ √ גי
     √   שנתי-חד   CC ES דבקת יהודה

     √ √ שנתי-עשבוני רב EI 4.2   דרדר אשקלון
     √ √ שנתי-חד   F EL פרחים-דרדר גדול

     √   שנתי-עשבוני רב     R וינקה עשבונית 
אופיט RR   4.7 זמזומית ורבורג  √       גי

ה אופיט   CC ES זמזומית מצוי      √   גי
 √       שנתי-חד RR   3.2 עכבר פעוט-זנב

     √   שיח-בן     R שפה תמים-חד
     √   שנתי-עשבוני רב   F ES חוחן הקנרס

     √   שנתי-עשבוני רב   C EL חורשף מצויץ
     √   שנתי-חד   R ET חלבלוב מחורץ

     √   שנתי-חד     R חלבלוב מרושת
     √   שנתי-חד     R טוריים קטנים

אופיט   CC ES כרכום חורפי    √   √ גי
     √   שנתי-עשבוני רב   F ES לוענית גדולה

אופיט   F EL ישראלי-לוף ארץ      √   גי
 √   √   שנתי-חד RR   4.7 מגנונית פקטורי

     √   שנתי-עשבוני רב   C ES מרוות ירושלים
     √   שנתי-חד   C ES מררית הגליל

אופיט RR ES 3.7 חלב חום-נץ  √       גי
 √       שנתי-עשבוני רב RR   3.7 סומקן ענקי

ה      √   שנתי-חד     R עטייה זעיר
     √   שנתי-חד   CC ES עכנאי יהודה

     √   שנתי-עשבוני רב     R עפעפית שרועה
     √   שנתי-חד   C EL פעמונית ירושלים

אופיט RR   1.5 פקעון נאה      √   גי
     √   שנתי-חד   RR EL ישראלית-צורית ארץ

     √   שנתי-חד     RR צורית בלוטית
     √   שנתי-חד     RP שנתי-ציפורן חד

     √   שנתי-חד RR   2 ציפורנית משוננת
     √   שנתי-חד     R תיכונית- צללית ים

     √   שנתי-עשבוני רב   F ES קנרס סורי
     √   שנתי-חד O   2.5 פרחים- קצח זעיר

     √   שנתי-חד   R EP רכפה גדולה
 √   √   שנתי-חד O   4.2 רכפה כרסנית

     √   שיח-בן   CC EP שיניים-שלהבית קצרת
     √   שנתי-חד   CC ES שערור שעיר

     √   שנתי-חד   C ES תלתן צמיר
     √   שנתי-חד RR   2.0 תמריר בינוני
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סקר  –) 9מפה ( במפהאנדמיים ונדירים , (מסומנים באדום) בסכנת הכחדהאיתורי המינים  :7 טבלה
  .בא"פ לכיש

מס' 
 במפה

X Y הערות רשימת המינים בנקודה 

   שפה תמים-חד 612580 195434 1

2 195731 612566 
גרגרנית בירותית, דבורנית הקטיפה, מררית הגליל, שערור שעיר, תלתן 

 צמיר
 נ.צ. מקורב של מרכז

 הפוליגון

3 194723 612476 
ישראלי, אשבל מעורק, זמזומית מצויה, חורשף מצויץ, -אירוס ארץ

חלבלוב מרושת, טוריים קטנים, עכנאי יהודה, פעמונית ירושלים, צורית 
 בלוטית, שערור שעיר, תמריר בינוני

נ.צ. מקורב של מרכז 
 הפוליגון

   ציפורנית משוננת 612261 195326 4

5 195609 611870 
, חורשף מצויץ, טוריים קטנים, פקעון מגנונית פקטורידבקת יהודה, 

 נאה, צורית בלוטית
נ.צ. מקורב של מרכז 

 הפוליגון

6 194844 611724 
גרגרנית בירותית, דבורנית הקטיפה, דבקת יהודה, זמזומית מצויה, 

מררית הגליל, עטייה זעירה, עכנאי יהודה, צורית בלוטית, שערור שעיר, 
 תלתן צמיר

נ.צ. מקורב של מרכז 
 הפוליגון

7 190974 611490 
שפה תמים, חוחן הקנרס, לוענית -פרחים, חד-אלקנה סמורה, דרדר גדול

ישראלי, מרוות ירושלים, צורית בלוטית, שערור שעיר, -גדולה, לוף ארץ
 תלתן צמיר

נ.צ. מקורב של מרכז 
 הפוליגון

   ציפורנית משוננת 610640 194520 8

9 194247 610588 
נ.צ. מקורב של מרכז  שפה תמים, עכנאי יהודה, תלתן צמיר, תמריר בינוני-חד

 הפוליגון
   רכפה כרסנית 610455 194191 10

   מרוות ירושלים 610077 194215 11

12 193379 610047 
ישראלית, צורית -פרחים, צורית ארץ-גרגרנית בירותית, דרדר גדול

 שנתי, שערור שעיר-חדבלוטית, ציפורן 
נ.צ. מקורב של מרכז 

 הפוליגון

13 194168 609938 
ר גדול פרחים, חורשף מצויץ, פקעון נאה, מררית הגליל, צורית -דרד

 בלוטית, שערור שעיר
נ.צ. מקורב של מרכז 

 הפוליגון
   רכפה כרסנית 609900 193702 14

15 193416 609741 
ר גדול רכפה גדולה, תלתן צמיר, תמריר שפה תמים, -פרחים, חד-דרד

 בינוני
נ.צ. מקורב של מרכז 

 הפוליגון

16 192905 609533 
דרדר גדול ררית -אשבל מעורק, דבקת יהודה,  פרחים, חורשף מצויץ, מ

- הגליל, עכנאי יהודה, פעמונית ירושלים, צורית בלוטית, קצח זעיר
 פרחים, שערור שעיר

נ.צ. מקורב של מרכז 
 הפוליגון

17 193473 609505 
פרחים, זמזומית מצויה, חורשף מצויץ, עכנאי - דבקת יהודה, דרדר גדול

 יהודה, פעמונית ירושלים, צורית בלוטית, תמריר בינוני
נ.צ. מקורב של מרכז 

 הפוליגון

18 192193 609476 
ישראלי, חורשף מצויץ, טוריים קטנים, פעמונית ירושלים, -אירוס ארץ

 פרחים, תמריר בינוני-זעירצורית בלוטית, קצח 
נ.צ. מקורב של מרכז 

 הפוליגון

   וינקה עשבונית 609309 193028 19

20 190551 609300 
דרדר גדול פרחים, זמזומית מצויה, חורשף -אשבל מעורק, דבקת יהודה, 

אלי, עכנאי יהודה, פעמונית -מצויץ, חלבלוב מרושת, לוף ארץ ישר
 שעירירושלים, צורית בלוטית, שערור 

נ.צ. מקורב של מרכז 
 הפוליגון

21 192823 609212 
ר גדול רץ-דרד ישראלי, -פרחים, חלבלוב מחורץ, חלבלוב מרושת, לוף א

 מרוות ירושלים, עכנאי יהודה
נ.צ. מקורב של מרכז 

 הפוליגון

22 190419 609199 
פרחים, חורשף מצויץ, עכנאי יהודה, -ישראלי, דרדר גדול-אירוס ארץ

 שעיר, תמריר בינונישערור 
נ.צ. מקורב של מרכז 

 הפוליגון

   שנתי-ציפורן חד 609148 192899 23

24 192404 609106 
ר גדול פרחים, חורשף מצויץ, לוענית גדולה, צורית בלוטית, ציפורן -דרד

 שנתי, שערור שעיר, תלתן צמיר-חד
נ.צ. מקורב של מרכז 

 הפוליגון

רי 609059 191901 25   קנרס סו

ר אשקלון 608613 190803 26    דרד

ר אשקלון 608332 191426 27    דרד

רי 608150 190605 28    קנרס סו

29 194846 608063 
- דבקת יהודה, חורשף מצויץ, חלבלוב מחורץ, חלבלוב מרושת, לוף ארץ
- ישראלי, עפעפית שרועה, פעמונית ירושלים, צורית בלוטית, צללית ים

ר שעיר פרחים,-תיכונית, קצח זעיר רו  שע

נ.צ. מקורב של מרכז 
 הפוליגון

30 189202 607967 
נ.צ. מקורב של מרכז  ישראלי, דבקת יהודה, צורית בלוטית-אירוס ארץ

 הפוליגון
   שיניים-שלהבית קצרת 607557 193194 31

32 194423 607451 
פרחים, חורשף מצויץ, מררית הגליל, שערור - דבקת יהודה, דרדר גדול

 תמריר בינונישעיר, 
נ.צ. מקורב של מרכז 

 הפוליגון
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  ).7 טבלה(תיעוד מיני הצמחים בכל נקודה ב בסקר בא"פ לכיש ואנדמיים נדיריםבסכנת הכחדה,  צמחים מיני: 9מפה 
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     ומתפרציםים מינים פולש 2.3.6

 שיטה כחלחלה •

 מערב- בדרוםהעץ  מקור .בישראל לטבע ביותרצמח הפולש שגורם לנזק הגדול כ מוגדרת

 בחולות תחילה ניטעהקודמת, בתחילת המנדט הבריטי, ו ' של המאה20- בשנות ה הובא .אוסטרליה

' 80- עד שנות ה. ות הנודדיםהחולתנועת  בוייצלייבוש ביצות ו ,דרכים ובצדי החוף במישור נודדים

 לעץ. , ושימש גם לגינון בחצרות הבתיםל"קק ביערות יחד עם תמהיל עצים אחרים בהרים גם ניטע

שמאפשרים  ,במיוחד גבוה רביה וכושר, גבוהה שרידות, תעד הגעה לבגרות מיני מהיר צימוח קצב

. בקלות מתחדש והוא העץ את הורגים לא שריפה או כריתה .נרחבים שטחים עלבארץ  שתלטלה לו

 לאחר לנביטה ההתאמה בשל זרעים של ונביטה גדילה מעודדות רק שריפותלא זו בלבד, אלא ש

בנוסף, מצויידת השיטה . שנה 50- כ למשך בקרקע הרדומים יכול להתקיים זרעיםה- בנק .שריפה

 קרקע בסוגי הגדלהיא  ובגמישות אקולוגית רבה: ,וחזקה עמוקה שורשים מערכתהכחלחלה ב

 , כמו שאר מיני הקטניות,תמנצל איה שם ,הזנה בחומרי דלותה ,וקלות חוליות בקרקעות – שונים

 גםכמו  חומרי הזנה,ב עשירה כבדה בקרקע תמשגשגגם  יאה ;אטמוספרי חנקן לקבע היכולת את

 למליחות הרגיש אך, ולשרב קרה לתנאי, בקרקע גירכמות הל הרגיש האינ איה. נחלים בגדות

. שלהם מהמעטפת וניזונות, קיניהן אל אותם הגוררות, נמלים ידי על מופצים הזרעי .גבוהה

 נבטים מאות למצוא ניתן לעתים. ונובטים הקרקע פני אל מגיעים הזרעים, תמופר כשהקרקע

 ממטר יותרבקצב של  לעתים, רבה במהירות גדלים הצעירים הפרטים. בוגרים פרטים סביב חדשים

, והעצים הבוגרים יוצרים עומדים צפופים שגורמים להצללה תחת חופת העץ, שמקשה על בשנה

, שהפכה את גבוהה עמידות לעץ מאפשרות ואל תכונות .מיני צמחים אחרים להתפתח תחתיה

 צמחים עם בתחרות רב יתרוןמקנה לו ו ,במיוחד ובעייתי אלים פולש צמחהכחלחלה ל השיטה

 גרמה םש, חוליים גידול בבתי במיוחד החמור התופעה. הטבעי גידולם ביתמ שנדחקים ,אחרים

. נרחבת והצללה הנודדים החולות בשל ייצובהגידול  ביתאופי ב דרסטי לשינוי החלהכחל השיטה

 ולפגיעה הגדות לקריסת גורמת המין השתלטות שם ,נחליםגדות  הוא קשות שנפגע אחר גידול בית

 גידול בתי על השתלטה, והנגב צפון ועד הארץ מצפון הכחלחלה השיטה נפוצהכיום,  .הנחל בתוואי

 חולות בשטחי מצויים המין של התפשטות מוקדי. ובמדבר הספר בחגורת, התיכוני- הים בחבל

 בשמורת כמו( לחים גידול בבתי, )ניצנים וחולות אשדוד חולות(דוגמת  דרומה מהמרכז החוף מישור

, אחרים רבים פולשים מינים כמו, בנוסף .יהודה בהרי תיכוני- ים חורש ובשטחי, )גיבתון עיינות

(למשל, לאורך מסילת הרכבת באזור  יישובים בתוך עזובים ובשטחים דרכים בצידי שכיח המין

, אירופה בדרום: תיכוני- ים אקלים בעלות ותאחר בארצותגם  חמור פולש מהווה המין .השרון)

. ביותר קשה כמשימה התבררו השיטה הכחלחלה מיגורל ניסיונות .אפריקה ובדרום בקליפורניה

 את להקטין כדי עצים כריתת ,הדברה חומר והזרקת העץ בגזעי קידוח פרוטוקול הטיפול כולל

דרור, - (דופור שצצו צעירים נבטים והשמדת המטופלים השטחים אל חזרה, ובקרקע הזרעים מאגר

בתחום הסקר, תועדו שני מוקדים של שיטה כחלחלה: האחד, קרוב לגדר הבסיס מדרום,  .)2010

  ).10מפה מערב לחרבת ברק (- בערוץ מדרום –והשני 

 אורן ירושלים •

אך כבר ניתן לראות את תהליך , נטועים אורנים ביערות משופע אינו הסקר אזור, כעקרון

- שני יערות אורנים נטועים בלבד, בצפון .ההתפשטות של האורנים על פני כמעט כל מרחב הסקר

 גבעת של המזרחיים שיפוליה לאורךו, אזרוע הר של הצפונית השלוחה לאורךמזרח אזור הסקר: 
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. אך על פני שטחים נרחבים בשטח שמצפון לבסיס, וגם במקומות מסויימים בשטח ארכובית

. כיום )10מפה ( שמדרום לבסיס, כבר התבססו זריעי אורנים שהגיעו לבגרות ומניבים אצטרובלים

היות והפרטים שבשטח הם כבר בוגרים, תהליך התפשטות הם עדיין תופסים שטח קטן יחסית, אך 

האורנים צפוי לגבור מעריכית אם לא יטופלו. התופעה חמורה במיוחד היות ומדובר בשטח אש, 

(פרבולוצקי  בעירה חזק במיוחד, שמגביר מאד את עוצמתן של שריפות והאורנים מהווים חומר

  .)2011ועמיתיו, 

 ערכיות בוטנית של טיפוסי הצומח 2.3.7

 בינוני זית- בר בשלטון צפוף חורש חמישה טיפוסי צומח מוכללים הוגדרו בערכיות הבוטנית המירבית: 

 בינוני זית-בר בשלטון פתוח חורש, מרווני ולוטם מצוי אלון בשלטון בינונית 'בצפ חורש, מצוי ואלון

 זית- בר בשלטון בינונית בצפיפות שיחייה, ומצוי אלון עם בינונית ובצפיפות פתוח חורש, המסטיק ואלת

 זיתים כרמי עשרה טיפוסי צומח מוכללים הוגדרו בערכיות בוטנית גבוהה מאד: .המסטיק ואלת בינוני

- ארץ אשחר בשלטון /פתוחבינונית 'בצפ חורש, נוניבי זית- בר בשלטון בינונית 'בצפ חורש, נטושים

, המסטיק ואלת ישראלי- ארץ אשחר/מצוי וחרוב המסטיק אלת בשלטון בינונית 'בצפ שיחייה, ישראלי

 עקרב- עוקץ בשלטון פזורים שיחים עם פתוחה בתה, מרווני ולוטם קוצנית סירה בשלטון צפופה בתה

עוד תשעה  .עלים- עגול עקרב- עוקץ/קוצנית סירה בשלטון פתוחה בתה, והמסטיק ואלת עלים-עגול

טיפוסים הוגדרו בערכיות גבוהה, שלושה טיפוסים בערכיות בינונית, ושני טיפוסים בערכיות נמוכה 

  ).8טבלה (

מזרח הסקר; כל - השטחים העיקריים בערכיות הבוטנית המירבית היו: כל אזור גבעת ארכובית בצפון

, 435"דרך הפטרולים" (נ"ג - הרכס שממזרח לקריית המטווחים, דרומית לנחל מראשה, עד מזרחית ל

); כל רכס חרבת עמודים וחרבת עמוד; ועוד כמה כתמים 374מע'ימס, עד נ"ג  , ח'רבת קנן440נ"ט 

ובערוץ  , במורדות המזרחיים של גבעת תם, ברכס מצפון לחרבת קוקיה, במזרח גבעת אתקטנים יותר

  ).11מפה מערב הסקר (- בדרום

בתחום הסקר מוגדרים בערכיות גבוהה מאד: מרבית השטח שמצפון לבסיס ולנחל  שטחים נרחבים 

מערב אזור הסקר, ממערב לגבעת את; מרבית השטח (שאינו בערכיות - מראשה; מרבית השטח שבדרום

הבסיס; וכן כתמים  הדרך שיוצאת דרומה משער- "דרך הפטרולים"- המירבית) במשולש נחל מראשה

  ).11מפה (מזרח אזור הסקר, סביב גבעת אגוזית וגבעת געדה - מפוזרים בדרום

ית ), נמצא שכמחצית מהשטח מוגדר בערכיות מירב5איור מבחינת התפלגות דרגות הערכיות הבוטנית (

בערכיות גבוהה. רק כחמישית מהשטח נמצא  –מהשטח  27%), ועוד 37%) או גבוהה מאד (14%(

  ).11%) או נמוכה (11%בערכיות בינונית (
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ערכיות בוטנית של טיפוסי הצומח המוכללים בסקר בא"פ לכיש. החישוב המלא בוצע   :8טבלה 
דיגומים מפורטים. בטיפוסי צומח שבהם לא נערכו תרשימים בטיפוסי הצומח שבהם נערכו 

מפורטים, בוצעה הערכת הציון לפי טיפוסי הצומח הדומים ביותר שלהם נערכו דיגומים 
מפורטים, בתוספת הערכת מומחה. לפירוט אודות שיטות חישוב הערכיות, ניקוד ונרמול 

לעיל). לפירוט חישוב   2.2.4סעיף התוצאות, ראה בסעיף שיטות העבודה של פרק הצומח (
  .המוכללים חישוב הערכיות הבוטנית של טיפוסי הצומח –נספח ב'  :הערכיות, ראה

 ערכיות שם הטיפוס המוכלל מס' יחידה מייצג

 3 יער גבוה צפוף ובצפ' בינונית בשלטון אורן ירושלים 108

 4 כרמי זיתים נטושים 119עפ"י 

 5 זית בינוני ואלון מצוי-חורש צפוף בשלטון בר 106

 5 חורש בצפ' בינונית בשלטון אלון מצוי ולוטם מרווני  111עפ"י 

 4 זית בינוני- חורש בצפ' בינונית בשלטון בר 105

 4 ישראלי -חורש בצפ' בינונית בשלטון אשחר ארץ 119

אלי-חורש פתוח בשלטון אשחר ארץ 119עפ"י   4 ישר

 5 זית בינוני ואלת המסטיק- חורש פתוח בשלטון בר 119עפ"י 

 5 פתוח ובצפ' בינונית עם אלון מצויחורש  111
 4 שיחייה בצפ' בינונית בשלטון אלת המסטיק וחרוב מצוי 80

 5 זית בינוני ואלת המסטיק-שיחייה בצפ' בינונית בשלטון בר 109
אלי ואלת המסטיק -שיחייה בצפ' בינונית בשלטון אשחר ארץ 44  4 ישר

 3 שיחייה בצפ' בינונית בשלטון אלת המסטיק 67
 3 ישראלי -שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ 115

132 
שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק, קורנית מקורקפת וסירה 

 קוצנית  
3 

 2 שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק 118

 4 בתה צפופה בשלטון סירה קוצנית ולוטם מרווני 6עפ"י 
 3 בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית 6עפ"י 

 10עפ"י 
בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון כתלה חריפה, זקנן שעיר 

 ישראלי- ואשחר ארץ
3 

163 
בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון מרווה ריחנית ואשחר 

אלי-ארץ  ישר
3 

70 
עלים -עקרב עגול-בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון עוקץ

 ואלת המסטיק
4 

 4 בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית  6

 3 בתה פתוחה בשלטון געדה מצויה וזקנן שעיר  114

 4 עלים-עקרב עגול- בתה פתוחה בשלטון עוקץ 70עפ"י 

 2 עשבוניים עם שיחים פזורים 10עפ"י 

 2 שיח פזורים-עשבוניים עם בני 10

 3 שנתיים-עשבוניים רב 120

בתות -עשבוניים בני 113  1 בשלטון ינבוט השדהחלוף ו

 1 שנתיים בשלטון ברקן סורי- עשבוניים חד 113עפ"י 

  

  
 .בא"פ לכישהתפלגות הערכיות הבוטנית של השטחים הפתוחים בתחום סקר   :5איור 
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  בסקר בא"פ לכיש ומתפרציםפולשים  צמחים מיני: 10מפה 

  

   



  סקר בא"פ לכיש  

  

  

 ~50 ~  

  בסקר בא"פ לכיש בוטניתמפת ערכיות : 11מפה 
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  'גפרק 

  זואולוגיה

  

המין נמצא צבי ישראלי. היונק הגדול הנפוץ ביותר בתחומי בא"פ לכיש. זכר של בתמונה: 
 (צילום: אריאל קדם).בקטגוריית 'עתידו בסכנה' 



  סקר בא"פ לכיש  
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  רקע 3.1

 מקראב .קדומות בתקופות יהודה תשפל אזורב במיוחד ומגוון עשיר חי עולם על מצביעות רבות עדויות

ְרֵמי-ַעד, ַוָּיֹבאּו; ִּתְמָנָתה, ְוִאּמוֹ  ְוָאִביו ִׁשְמׁשֹון ַוֵּיֶרד: "ודובים אריות מוכ ,גדולים יונקיםבאזור  מוזכרים  ַּכ

ִהֵּנה, ִתְמָנָתה  שלבסיפורי מסע  מופיעות נוספות עדויות. ')ה, ד"י שופטים( "ִלְקָראתוֹ ֹׁשֵאג, ֲאָריוֹת ְּכִפיר ְו

: בספרו מתאר, 1806 בשנת בארץ שביקר שטובריאן דה הרוזן :ישראל ארץב שעברו והרפתקנים נוסעים

  ".וצבאים בר חזירי, ארנבות, חוגלות: יהודה ובהרי רמלה במישור מרובה הציד"

בתי גידול טבעיים שנותרו בהללו  חייםה בעלירבים ממיני  נדחקוכיום,   שטחיםאל משארים קטנים של 

 בתיחקלאות, קיטוע להתמרת שטחים טבעיים לבינוי ו :האדם מפעילות כתוצאה ביותר מצומצמים

 כלל עוד נראים אינםו נכחדו מהאזור, – ההיסטוריה בכתבישתוארו  אחרים מינים. והרעלות ציד, גידול

 ועופות בודדים זאבים גם. צבאים של קטנים ועדרים בר חזירי באזור למצוא עוד ניתן כיום. בשפלה

  .) 2011ׁלעיתים (גל ועמיתיו,  מופיעים עדיין מסוימים דורסים

מיני זוחלים,  6), מתועדים בתחומי הסקר סה"כ BioGIS(כולל במאגר הנתונים הממוחשב של רט"ג 

מיני  42קמטן;  –) NTיבשה מצוי, ומין אחד בסיכון נמוך (- צב –) VUשעתידו בסכנה (מהם מין אחד 

): ENמינים בסכנת הכחדה ( 3מינים נכחדו כמקננים בארץ: דיה מצויה ועיט צפרדעים,  2עופות, מהם 

מיני  16- ): שרקרק מצוי, וVUסלעית קיץ, עיט שמש ועקב חורף, עתידו של מין אחד נמצא בסכנה (

מיני יונקים, מהם מין  11- ). תועד גם מין פולש אחד: מאיינה מצויה; וNTנמצאים בסיכון נמוך ( עופות

): חתול בר וצבי ישראלי, וכן VUמינים שעתידם בסכנה ( 2): צבוע מפוספס, ENאחד בסכנת הכחדה (

ים כלבי בית משוטטים. בניטור המארג ביער אמציה שסמוך לתחומי הסקר, תועדו גם תצפיות בזאב

  ).9טבלה ) (2002) (דרגות הסיכון להכחדה מתוך: דולב ופרבולוצקי, 2014(ברג ועמיתיה, 

עייתי, היות ולמרבית ניתוח המידע הזואולוגי המתבסס על מאגרי המידע הממוחשבים של רט"ג הוא ב

לא בוצעו באופן שיטתי ולכן מוטות בכיוונים שונים:  –המינים תצפיות מועטות בלבד, והתצפיות עצמן 

העדפה לתיעוד של מינים גדולים, מינים שקל לצפות בהם, מינים שקל לזהות, ומינים שפחות נפוצים 

ביותר מבין היונקים  אולי המין הנפוץ –(ראה לדוגמא מס' התצפיות הנמוך יחסית בתן 

למעט בסקרים ייעודיים). גם בסקרים ייעודיים  –הבינוניים/גדולים, שבשל כך כמעט ואינו מתועד 

תיתכן הטייה לתיעוד בקרבת צירי הנסיעה, בשעות ביצוע הסקר, ובשטחים שמעניינים את רט"ג (יותר 

 –המיקום באופן מקורב בלבד בשמורות ופחות ביערות למשל), מה גם שבשנים הראשונות בוצע תיעוד 

קמ"ר), ורק עם תחילת  0.1ספרות (דיוק של  5קמ"ר), אח"כ בנ.צ.  1ספרות (דיוק של  4תחילה בנ.צ. 

ספרות. בכל מקרה, בשיטת הדיגום  6, עברו לתיעוד בעזרת נ.צ. 2008היד בשנת - השימוש במחשבי כף

על החיים הנצפה מהרכב, כך שגם מרחוק מתועד מיקום רכב התצפית, ומבוצעת הערכה של מרחק ב

לפיכך, בסקר זה בוצע שימוש במידע  אין תיעוד המיקום המדוייק של בעל החיים עצמו. –במקרה זה 

, אך לא כדי באזור שהתקבל ממאגרי המידע רק על מנת לאפיין את המצאי הקיים של החולייתנים

  להגדיר ערכיות זואולוגית מרחבית.
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שאינם מקננים בארץ נקבעה רמת הסיכון להכחדה לפי  *למיני עופות יתנים שתועדו במאגרי המידע של רט"ג בתחומי סקר בא"פ לכיש.מיני חולי  :9טבלה 
  ).2002( דולב ופרבולוצקיהסיכון העולמי או האזורי. דרגות הסיכון להכחדה עפ"י 

 שם המין מחלקה 
דרגת 
 סיכון

מס' 
 תצפיות

 LC 2 תיכונית-זיקית ים זוחלים

 LC 1 חומט מנומר צפוני

 LC 4 חרדון מצוי צפוני

 LC 1 לטאה זריזה

 VU 11 יבשה מצוי-צב

 NT 1 קמטן

 20   סה"כ

 LC 3 *חזה-אדום עופות

 LC 3 בולבול

 LC 51 בז מצוי

 NT 1 ברכייה

 LC 2 עפרוניגבתון 

 LC 3 *גרון-דוחל חום

 LC 3 *גרון- דוחל שחור

 NT 21 דוכיפת

 RE 4 דיה מצויה

 NT 17 *זרון שדות

 LC 5 זרון תכול

 NT 270 חוגלה

 NT 1 חוחית

 LC 248 חיויאי

 LC 2 *חכלילית עצים

 NT 3 ראש-חנקן אדום

 LC 1 חנקן גדול

 NT 9 חנקן נובי

 NT 43 לבנהחסידה 

 LC 2 ינשוף עצים

 NT 8 כוס החורבות

 NT 8 כרוון

 NT 1 חזה-לבן

 INV 4 מאיינה מצויה

 NT 1 נחליאלי לבן

 LC 1 נץ מצוי

 EN 4 סלעית קיץ

 LC 2 סנונית הרפתות

 LC 7 עורבני

 LC 1 עיט גמדי

 RE 2 עיט צפרדעים

 EN 3 *עיט שמש

 NT 3 עפרוני מצויץ

 EN 17 עקב חורף

 LC 2 עקב חורף מזרחי

 NT 53 עקב עיטי

 LC 3 קאק

 LC 2 קוקיה מצויצת

 LC 1 קיכלי רונן

 NT 4 שליו

 VU 8 שרקרק מצוי

 NT 5 תנשמת

 832   סה"כ

 LC 3 ארנבת מצויה יונקים

 LC 2 גירית מצויה

 LC 1 גרביל סלעים

 LC 2 דרבן

 VU 3 חתול בר

 DOM 2 כלב

 LC 10 נמייה

 EN 6 צבוע מפוספס

 VU 475 צבי ישראלי

 LC 5 שועל מצוי

 LC 58 תן

 567   סה"כ

 1419  סה"כ תצפיות
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  שיטות 3.2

  חיים-ודו סקר זוחלים 3.2.1

ימי דיגום  4בוצעו  סקר הזוחלים נעשה בצורה מדגמית, בהתבסס על החלוקה הבוטנית לתצורות צומח.

מתצורות צומח שונות: פוליגון פוליגונים  20, שבמהלכם נדגמו )5.9.15, 4.7.15, 5.6.15, 2.5.15בשדה (

פוליגונים של  3- פוליגונים של בתה ו 4שיחייה, פוליגונים של  7פוליגונים של חורש,  4אחד של יער גבוה, 

דק', ונעשתה סקירה לאיתור בעלי  80- בכל פוליגון בוצעה הליכה רגלית במשך כ ).15מפה (עשבוניים 

חיים פעילים, כולל הפיכת אבנים ועצמים מלאכותיים שונים, לאיתור הזוחלים וסימני פעילותם 

ערכיות תצורת הצומח לזוחלים הוגדרה על בסיס דירוג עושר מיני הזוחלים  וכד'). (נשלים, ביצים

  בתצורות הצומח השונות.

  סקר עופות 3.2.2

ימי  7בוצעו  בצורה מדגמית, בהתבסס על החלוקה הבוטנית לתצורות צומח.גם הוא נעשה  העופותסקר 

, 18.7.15), יומיים בקיץ (2.5.15, 18.4.15, 17.4.15, 4.4.15ימים באביב ( 4דיגום בשדה, בשלוש עונות: 

פוליגונים מתצורות צומח שונות: פוליגון  19). במהלכם נדגמו 26-28.9.15ימי דיגום בסתיו ( 3- ), ו8.8.15

פוליגונים של  3- פוליגונים של בתה ו 4של שיחייה, פוליגונים  7פוליגונים של חורש,  4אחד של יער גבוה, 

בשעות הבוקר המוקדמות (מאור דק',  10). בכל פוליגון בוצעה תצפית נקודה במשך 15מפה עשבוניים (

ונרשמו כל מיני העופות שנראו או נשמעו מנקודת התצפית (בחלוקה לקטגוריות ), 10:00ראשון ועד 

ערכיות תצורת כל נקודת תצפית נדגמה פעמיים בכל עונה. + מ'). 250מ',  50-250מ',  0-50מרחק: 

 רות הצומח השונות.בתצו העופותהוגדרה על בסיס דירוג עושר מיני  לעופותהצומח 

  סקר יונקים 3.2.3

. ודגמי פעילותם מטרת סקר היונקים היתה לבחון את השפעת הקרבה לבסיס על הרכב חברת היונקים

מדרום (הונחו המנהלתי סמוך לגדר הבסיס שתיים : )15מפה ( הוצבו מצלמות לכידה בשלושה אתרים

, 2015סמוך למתחם כפר האימונים (בפסח שתיים , כאשר הבסיס בתפוסה לא מלאה), 2015בחגי תשרי 

שטח י המתחמים המבונים, במ' משנ 1,500- במרחק של כשתיים ו ,)כאשר לא התבצעו אימונים בשטח

  .)2015בפסח גם כן ( שפחות מושפע מפעילות האימונים

 המופעלות) Reconyx - ו HCO Scoutguard( אוטומטיות לכידה מצלמות הצבת באמצעות התבצע הסקר

 הוצבו המצלמותשתי . אדומה- אינפרה תאורה באמצעות בלילה ומצלמות ,וחום תנועה חיישן ידי על

  . ומז וז מ' 100 - כ של במרחקים

 11( 21.4.2015-2.5.2015 בתאריכים Reconyx מצלמות באתר כפר האימונים ובאתר המרוחק הוצבו

 עד הפסקה ללא, אירוע כל עבור ברצף תמונות 5 צילום היתה: אלו מצלמותב הפעילות תכנית). לילות

 מופיעים שבו נתון בזמן תמונות כרצף הוגדר אירוע .המצלמה מול החיים בעל מעבר של האירוע סיום

 .נפרד כאירוע נספר שניות 10 על עולה שמשכו ברצף קיטוע. חיים בעלי אותם

). לילות 12( 22.9.2015-4.10.2015 בתאריכים HCO מצלמות באתר הצמוד לבסיס המנהלתי הוצבו

 סיום עד הפסקה ללא, אירוע כל עבור ברצף תמונות 3 של צילום היתה: אלו מצלמותב הפעילות תכנית

 ,אקראיות לתנועות יותר רגישות HCO-ה מצלמות .המצלמה מול החיים בעל מעבר של האירוע

  .Reconyx מצלמות משל יותר איטית שלהן התגובה ומהירות
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  תוצאות 3.3

  חיים-ודו סקר זוחלים 3.3.1

יבשה מצוי ונחושית - מינים בסיכון: צב 4חיים, מהם - מיני דו 2- מיני זוחלים ו 18סה"כ תועדו בסקר 

), וטריטון הפסים EN), קרפדה ירוקה בסכנת הכחדה (VUנחשונית נמצאים בקטגוריית עתידו בסכנה (

וביער,  תר נמצא בתצורות הצומח העשבוניות). מספר המינים הנמוך ביוCRבסכנת הכחדה חמורה (

וני ומספר המינים הגבוה ביותר נמצא בתצורת הצומח של החורש. בבתה ובשיחייה נמצא מס' מינים בינ

  .)12מפה , 10טבלה (

בחלוקה לתצורות הצומח הכלליות. דרגת , חיים שתועדו בסקר בא"פ לכיש- זוחלים ודו  :10טבלה 
  ).2002הסיכון להכחדה עפ"י דולב ופרבולוצקי (

ה"כ גבוה יער חורש שיחיה בתה עשבוניים דרגת סיכון שם המין סדרה  ס

 VU   1   1   2  יבשה מצוי-צב צבים
 LC   8 1 4   13 מניפנית מצויה לטאות

 LC         1 1 שממית בתים

 LC 1 3 4 4   12 חרדון מצוי צפוני

 LC         3 3 לטאה זריזה

 LC   6 8 2   16 עינחש

 LC   1   1 1 3 חומט גמד

 LC 1 1   1   3 נחושית עינונית

 VU       1   4 נחושית נחשונית

 LC 2 12 5 5   24 חומט פסים

קית ים  LC     1     1 תיכונית-זי
 LC         1 1 זעמן זיתני נחשים

 LC       2   2 זעמן מטבעות

 LC     1     1 זעמן שחור

 LC 1         1 ראש-שלוון טלוא

 LC         1 1 ראש-נחשיל חד

 LC     1     1 צפע מצוי

 LC       1   1 קו מובהק-ארבע
-מחלקת דו

 חיים
 1       בדרך   EN קרפדה ירוקה*

 CR         1 1 פסיםהטריטון 

 92 8 22 21 32 5  סה"כ תצפיות

 20 6 10 7 7 4  סה"כ מספר מינים

  3 5 4 4 2  ערכיות לזוחלים

 

  סקר עופות 3.3.2

): זרון סוף; שני מינים REנכחד כמקנן בארץ (, מהם מין אחד שמיני עופות 68סה"כ תועדו בסקר 

דו בסכנה מקור ופיפיון הרים; מין אחד ש- ): גבתון אדוםENבסכנת הכחדה (  ): שרקרק מצוי;VU(עתי

מ' מנקודת  250נמצאו במרחק של עד  49המינים,  68מתוך  ).NTמינים שנמצאים בסיכון נמוך ( 15ועוד 

מספר המינים הנמוך ביותר נמצא התצפית, ורק אלו נכללו בהערכת ערכיות תצורת הצומח לעופות. 

יחיות. בחורש ובשטחים ביער, ומספר המינים הגבוה ביותר נמצא בתצורות הצומח של הבתות והש

המינים הנוספים שלא נכללו בהערכת הערכיות  ).13מפה , 11טבלה העשבוניים נמצא מס' מינים בינוני (

), דרור ספרדי, זרון סוף ENמקור (- ), ברכיה, גבתון אדוםNT(הם: בז עצים ) 11ולא מופיעים בטבלה (

)RE זרון פס, זרון תכול, טבלן גמדי, כחל מצוי, כרוון מצוי, סבכי חורש, סבכי ניצי, סיקסק, עקב ,(

) NT), שיחנית קטנה ושליו נודד (NT), קוקיה אירופית (NT), צוקית בודדת (ENמזרחי, פיפיון הרים (

  .)2002 ,ופרבולוצקי דולב :י"עפ חדהלהכ הסיכון דרגות(



  סקר בא"פ לכיש  

  

  

 ~56 ~  

בחלוקה לתצורות מ' מנקודת התצפית,  250במרחק של עד  שתועדו בסקר בא"פ לכיש עופות  :11טבלה 
*למינים שאינם מקננים בארץ נקבעה רמת הסיכון להכחדה לפי הסיכון הצומח הכלליות. 

  ).2002( דולב ופרבולוצקיהעולמי או האזורי. דרגות הסיכון להכחדה עפ"י 
 סה"כ פרטים יער גבוה חורש שיחייה בתה עשבוניים דרגת סיכון שם המין

 LC 7 10 13 9 2 41 בולבול

 LC 2 4 2 2 1 11 בז מצוי

 LC 1 1 1 3  גבתון גנים
 

6 

 LC 1 4 גבתון עפרוני
   

5 

 LC גרון*- דוחל חום
  

1 
  

1 

 NT דוכיפת
 

1 2 
  

3 

 LC 4 6 5 3 דרור הבית
 

18 

 NT 10 7 15 13 חוגלה
 

45 

 LC 1 1 6 חיויאי
 

1 9 

 NT גב- חנקן אדום
 

1 
   

1 

 NT 2 3 5 ראש- חנקן אדום
  

10 

ל  LC חנקן גדו
 

1 
   

1 

 NT 1 2 4 3 חנקן נובי
 

10 

 NT 1 1 חסידה לבנה
   

2 

 DOM 4 10 8 3 3 28 יונת הבית

 LC 1 5 4 3 2 15 ירגזי מצוי

 LC 1 2 1 1 ירקון
 

5 

 NT 1 4 3 כוס החורבות
  

8 

 LC מאיינה מצויה
 

1 
   

1 

 LC נץ מצוי
 

1 1 
  

2 

 LC נקר סורי
 

2 
   

2 

 LC סבכי טוחנים
 

4 7 5 
 

16 

 LC 1 סבכי קוצים
    

1 

 DD כיפה- שחור סבכי
 

2 3 2 
 

7 

 LC 7 9 21 12 3 52 ראש- סבכי שחור

 LC סיס הרים
 

1 1 
  

2 

 LC סיס חיוור
 

1 
   

1 

 LC 1 סיס חומות
 

1 
  

2 

 LC 1 1 3 סלעית ערבות
  

5 

 LC סלעית קיץ
  

1 
  

1 

 LC 3 3 7 2 סנונית המערות
 

15 

 LC סנונית הרפתות
 

1 1 1 
 

3 

 LC 3 עורבני
 

6 3 2 14 

 LC עיט חורש*
  

1 
  

1 

 LC עלווית אפורה*
 

2 
  

1 3 

 LC עלווית חורף*
   

1 
 

1 

 NT 8 8 12 2 עפרוני מצויץ
 

30 

 NT עקב עיטי
 

2 
  

1 3 

 LC גרון*- פיפיון אדום
 

1 
   

1 

 LC פיפיון עצים*
 

2 1 
  

3 

 LC 6 7 11 5 פשוש
 

29 

 LC צופית
 

3 8 3 
 

14 

 LC 2 1 2 2 צוצלת
 

7 

 LC 4 7 12 6 1 30 קאק

 LC 3 2 10 8 4 27 שחרור

 VU 1 3 2 3 1 10 שרקרק מצוי

 NT תור מצוי
 

1 
 

2 
 

3 

 LC 7 7 14 9 2 39 תור צווארון

 NT תפר
  

1 
  

1 

 545 24 106 196 135 84  סה"כ פרטים

 49 13 25 36 41 27  סה"כ מינים

  2 3 4 5 3 ערכיות לעופות
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  סקר יונקים 3.3.3

 דרבן, )אחד אירוע( תן ),אירועים 6( ישראלי צבי: הבאים היונקים פעילות העדות האימונים לכפר צמוד

  :הבאים היונקים מיניו) קאקים אנפות, חסידות( רבים עופות עדוותבשטח המרוחק  .)אחד אירוע(

 10- ב צבאים נצפו מהבסיס הרחוק הצפוני בחתך כ"סה .)אחד אירוע( תןו )אירועים 4( ישראלי צבי

  .אחד באירוע ודרבן אירועים בשני תנים, שונים אירועים

אירועים, מתוכם  47( ותניםאירועים)  19( חתולים: בלבד מינים שני עדוותהבסיס המנהלתי  גדרל צמוד

 ,ישראלי צבי של הרחה תחנתגם  אותרה הבסיס לגדרות סמוך .במצלמה שהשקיפה על פרצה בגדר) 40

  .במצלמות נצפו לאש למרות, דאיוהוא  לגדר הקרוב בשטח קיומם שגם כך

לקות הקרובות לבסיס לאלו ממצאי הדיגום בהשוואת החקיים הבדל ניכר בין לסיכום, ניתן לומר ש

 תועדה בסיסלהקרובות  במצלמות .עוצמת הפעילותבעיקר באך  ,המינים עושרמבחינת  הרחוקות: גם

לעומת זאת,  יוצאים דרכה.אל תחומי הבסיס או הגדר  שחוצים את של תנים וחתולים פעילות רבה

  ., אך נצפו צבאים ודרבניםחתולים במצלמות שמוקמו הרחק מהבסיס לא נצפו כלל

מין מתפרץ, שמספריו ותפוצתו בארץ חורגים מכושר הנשיאה הטבעי של השטח. מין זה הוא  ןהת

הוא  יתבה . חתול)2002; 1993שלמון, מבסס במידה ניכרת את תפריטו על פסולת ושיירים חקלאיים (

האנושי מזון פסולת הזמינות . )2002; 1993שלמון, (המלווה את האדם בסביבתו הקרובה  מין מבויית

את תזונתם בטריפת בע"ח  הללו, שמשלימיםמינים ) מעודדת גידול באוכלוסיות השיירי המטבח(

יים בעלי חעל  עיקר, בבקרבת הבסיסעל מגוון המינים במידה משמעותית ובכך משפיעים  ,קטנים

בעיקר במידה ניכרת שפוגעים למדי, נחשבים כטורפים מוצלחים שעלולים להיטרף על ידיהם. חתולים 

  .)Loss et al., 2013( באוכלוסיות מכרסמים, ציפורים וזוחלים

ככל  עלולה להיות גם השפעה על בריאות החיילים בבסיס.לצפיפות הרבה של התנים והחתולים 

ומחלות  , טוקסופלסמוזיסהסיכון להתפשטות מחלת הכלבתגם גדל יותר, כך לה וגד םשצפיפות

  מחלות שמועברות מחיה לאדם). =זואונוטיות אחרות (
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  ולוגיתזואערכיות  3.4
ת, הערכיות לעופו, ממפת ת הערכיות לזוחליםולוגית המשולבת מורכבת ממפזואמפת הערכיות ה

ועקב הנחשים ויאי מ' מסביב לקן): חיו 250(רדיוס של ומטריטוריות קינון של עופות דורסים גדולים 

  .)16מפה ( )מידע בע"פעיטי (גלעד פרידמן, 

ערכיות והה יותר מבין שני המדדים: כאשר הבמפה זו, הערכיות לפוליגון נקבעת על פי הערכיות הגב

 לזוחליםולוגית המשולבת, וכאשר הערכיות זואהיא הקובעת את הערכיות ה –ת גבוהה יותר לעופו

  היא הקובעת, בהתאם למטריצת השילוב הבאה: –גבוהה יותר 

 זואולוגיתערכיות 

 זוחלים-עופותמשולבת: 

 לעופותערכיות 

 מירבית גבוהה מאד גבוהה בינונית נמוכה

ערכיות 

 לזוחלים

 מירבית גבוהה מאד  גבוהה בינונית נמוכה נמוכה

 מירבית גבוהה מאד גבוהה בינונית בינונית בינונית

 מירבית גבוהה מאד גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה

 מירבית גבוהה מאד גבוהה מאד גבוהה מאד גבוהה מאד גבוהה מאד

 מירבית מירבית מירבית מירבית מירבית מירבית

  

השטח נמצא בערכיות מ כמחצית) עולה ש16מפה המשולבת ( הזואולוגיתמניתוח מפת הערכיות 

עוד כעשירית מהשטח הוגדר בערכיות גבוהה ). 34%( בערכיות גבוהה מאד –וכשליש  ,)56%( המירבית

). 6איור בינונית ונמוכה (), ולא נמצאו כלל שטחים טבעיים (השטחים המבונים לא דורגו) בערכיות %10(

התרכזו בעיקר בשטח שמצפון למתחם הבסיס, שרובו ככולו בערכיות  המירביתהשטחים בערכיות 

זואולוגית מירבית. גם מדרום לבסיס, שטחים נרחבים הוגדרו בערכיות הזואולוגית המירבית: מרבית 

- חרבת צוחר- לויה-חרבת בית- חרבת עמודים- שה, אזור רכס חרבת עמודההרכס שמדרום לנחל מרא

בשא. כמעט כל יתרת השטח מוגדרת - חרבת אגוז, אזור חרבת לחם ואזור חרבת אל- טוב- חרבת שם

 בערכיות גבוהה מאד, למעט השטחים העשבוניים לאורך הערוצים והיער הנטוע, שקיבלו ערכיות גבוהה

  ).16מפה (

  
 .בא"פ לכיששל השטחים הפתוחים בתחום סקר  הזואולוגיתהתפלגות הערכיות   :6איור 
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  '+'.-מינים בסכנת הכחדה מסומנים ב .(מאגרי המידע של רט"ג) בתחומי סקר בא"פ לכיש בזוחליםתצפיות  :12מפה 
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במפה כמות התצפיות הרבה, מוצגים  בשל .סכנת הכחדה בתחומי סקר בא"פ לכיש (מאגרי המידע של רט"ג)ב עופותבתצפיות   :13מפה 
  רק המינים שבסכנת הכחדה.
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  '+'.-מינים בסכנת הכחדה מסומנים ב (מאגרי המידע של רט"ג). בתחומי סקר בא"פ לכיש יונקיםבתצפיות  :14מפה 
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  , על רקע מפת תצורות צומחסקר בא"פ לכישליונקים ב עופות ועמדות מצלמות לכידהחלקות דיגום זוחלים ו :15מפה 
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  .)מידע בע"פ(גלעד פרידמן,  . הערכיות הזואולוגית מורכבת מערכיות השטח לזוחלים, ערכיות לעופות וטריטוריות קינון של עופות דורסים גדוליםולוגית בתחומי סקר בא"פ לכישערכיות זוא :16מפה 
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   'דפרק 

  רצף שטחים פתוחים 

  ומפות ערכיות משולבות
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   זואולוגית-אקולוגית משולבת: בוטנית ערכיות 4.1

), וממפת הערכיות הזואולוגית 11מפה מפת הערכיות האקולוגית המשולבת מורכבת ממפת הערכיות הבוטנית (

  ). השטחים המבונים והשטחים החקלאיים הפעילים לא נסקרו ולא דורגו.16מפה המשולבת (

במפה זו, הערכיות לפוליגון נקבעת על פי הערכיות הגבוהה יותר מבין שני המדדים: כאשר הערכיות הבוטנית 

היא  –ת האקולוגית המשולבת, וכאשר הערכיות הזואולוגית גבוהה יותר היא הקובעת את הערכיו –גבוהה יותר 

  הקובעת, בהתאם למטריצת השילוב הבאה:

ערכיות אקולוגית 
-משולבת: בוטנית

 זואולוגית

 ערכיות בוטנית

 מירבית גבוהה מאד גבוהה בינונית נמוכה

ערכיות 
 זואולוגית

 מירבית גבוהה מאד  גבוהה בינונית נמוכה נמוכה

 מירבית גבוהה מאד גבוהה בינונית בינונית בינונית

 מירבית גבוהה מאד גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה

 מירבית גבוהה מאד גבוהה מאד גבוהה מאד גבוהה מאד גבוהה מאד

 מירבית מירבית מירבית מירבית מירבית מירבית

  

מחצית מהשטח נמצא בערכיות המירבית יותר מ) עולה ש17מפה מניתוח מפת הערכיות האקולוגית המשולבת (

), ולא נמצאו 10%). עוד כעשירית מהשטח הוגדר בערכיות גבוהה (32%בערכיות גבוהה מאד ( –), וכשליש 58%(

). השטחים בערכיות המירבית 7איור ת בינונית ונמוכה (כלל שטחים טבעיים (השטחים המבונים לא דורגו) בערכיו

לוגית מירבית. גם מדרום לבסיס, הבסיס, שרובו ככולו בערכיות אקו התרכזו בעיקר בשטח שמצפון למתחם

, אזור רכס חרבת ולוגית המירבית: מרבית הרכס שמדרום לנחל מראשהאקשטחים נרחבים הוגדרו בערכיות ה

חרבת אגוז, אזור חרבת לחם ואזור חרבת - טוב- חרבת שם- חרבת צוחר- לויה- חרבת בית- חרבת עמודים- עמודה

בשא. כמעט כל יתרת השטח מוגדרת בערכיות גבוהה מאד, למעט השטחים העשבוניים לאורך הערוצים והיער - אל

  ).16מפה הנטוע, שקיבלו ערכיות גבוהה (

  
  זואולוגית בסקר בא"פ לכיש.- התפלגות השטחים של דרגות הערכיות האקולוגית המשולבת: בוטנית  :7איור 
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  .ולוגית בתחומי סקר בא"פ לכישזוא-ערכיות אקולוגית משולבת: בוטנית :17מפה 
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  רצף שטחים פתוחים 4.2

 רקע 4.2.1

 אזורים לחבר שנועדה, מסביבתן השונות אופייניות ותכונות ייחוד בעלת שטח כרצועת מוגדר אקולוגי מסדרון

 בעליאחרים  ושטחים טבע שמורות דוגמת, הטבעית בסביבתם וצומח חי מיני לקיים כדי דיים גדולים, מנותקים

. הללו השטחים בין מינים מעבר לאפשר ומטרתו, גבוהה (גם אם אינם מוגנים סטטוטורית) אקולוגית חשיבות

 יש – שטח יחידת לכל האפשריים הקרקע שימושי ומגוון, הגבוה הביולוגי המגוון, הרבה צפיפותה בשל, בישראל

 על להגן הרצון על התבססה, הקמתה עם בישראל הטבע שמירת תפיסת. יתרה חשיבות האקולוגיים למסדרונות

 הראשונות המדינה בשנות. בישראל הטבע שמירת מערך גובש וכך – ייחודיות אקולוגיות מערכות שבהם שטחים

 עם אך. ומטרדים ממפגעים ומוגנות דיין מרוחקות והיו, אחרים טבעיים בשטחים מוקפות הטבע שמורות היו

 התשתית מערכות של צפוף רישות עם יחד, והחקלאיים הבנויים השטחים גם ועמה, האוכלוסייה גדלה השנים

- ל השמורות את שהפך מרחבי קיטוע ונוצר ,הטבעיים הגידול בתי וצומצמו נהרסו, מכך כתוצאה. והתחבורה

 שתנועתן, ומבודדות מפוצלות, קטנות חיים בעלי אוכלוסיות ונושאים, מאלה אלה המנותקים' אקולוגיים איים'

, ומבודדות קטנות אוכלוסיות- תת נוצרו כך. לחלוטין נחסמהאף  –לעתים מזומנות ו ,שובשה טבעיים אזורים בין

 רצף( קיצוניות טבעיות הפרעות מפני פגיעות: סיבות ארבע בשל מקומיות להכחדות ההסתברות את המעלה דבר

 הטבעיות לתנודות רגישות); שריפות כגון( האדם ידי על הנגרמות הפרעות מפני פגיעות'); וכד בצורת שנות

 קיימת, ביותר הקטנות האוכלוסיות של ובמקרה); פרטים ותמותת גיוס( האוכלוסיות של בדינאמיקה הקיימות

 גם, לפיכך. סביבתיים לשינוים האוכלוסיה של בעמידותה להפחתה להביא העלולש ,הגנטי במגוון ירידה של סכנה

 לשמר יש – הפחות לכל, ביניהם מרחבית רציפות על השומרים נרחבים טבעיים שטחים לשמר אפשרות אין אם

, ועמיתיו קפלן; 2011, וויטמן קפלן( המובהקים הטבעיים האזורים בין המחברים פתוחים אקולוגיים מסדרונות

2011.(  

 חקלאות, םיעונטה היערות בסיס על והגנים הטבע רשות ידי על ומופו הוגדרו בישראל םיהאקולוגי המסדרונות

 נועדו אלו אזורים. טבע כשמורות מוכרזים שאינם טבעיים ושטחים, ומטעים שדה גידולי – הפתוחים השטחים

 המוגנים הטבעיים השטחים בין צמחים וזרעי חיים בעלי תנועת המאפשרים פתוחים שטחים של רצף לאפשר

 תכנוני כלי לייצר הייתה המטרה. בישראל הטבע בשמירת האקולוגיים המסדרונות רשת תתמוך ובכך, שבשמורות

, האקולוגיים המסדרונות בתחום הנכללים המרחבים את הניתן ככל ישמרו פיתוח שתכניות כך, התכנון גופי עבור

  ).2000, ושדות שקדי( אלו למסדרונות שמחוץ השטחים אל הפיתוח את ויכוונו

 השטחים ברצף). 2010(רותם ועמיתיו,  אזור הסקר כלול כולו בתחומי מפת המסדרונות האקולוגיים של רט"ג

יחסית,  גדול טבעי שטח בהיותו, הארצי המידה בקנה חשובה חוליה אזור בא"פ לכיש מהווה, הטבעיים הפתוחים

 ישראל בין ההפרדה גדר מהווה, ממזרח .יהודהבשטחים מבונים, לאורך ציר הגבעות המזרחי של שפלת  דליל

. לחצותה יכולים שאינם, וגדולים בינוניים קרקעיים חיים בעלי עבור משמעותי חייץ – הפלסטינית הרשות לשטחי

 שפלהשב החיים לבעלי הגישה את פלסטינים מציידים מונעת ההפרדה גדר, מחד: מורכבת זה חייץ של המשמעות

 חיים בעלי מעברי. )18מפה ( שני צידי הגדר בין לעבור החיים בעלי של יכולתם נפגעת – מאידך אך, תהישראלי

 תן גודל עד – והבינוניים הקטנים היונקים עבור הבעיה את צמצםיכולים ל, כך לצורך במיוחד שפותחו בגדר

  .עביר בלתי מחסום הגדר מהווה עדיין, וצבועים חזירים, צבאים דוגמת הגדולים היונקים עבור אך, לערך

 בעלי הקרקע שוכני החיים בעלי עבור דרום- צפון בכיוון זואוגיאוגרפי חיבור שיוצר אקולוגי מסדרון על שמירה

, עשבוניתה בתהה של הגידול בתי של המינים עבור במיוחד חשובה, תיכוני- והספר הים תיכוני- הים התפוצה דגם

   .אזור שפלת יהודהל האופיינים – תיכוניים- יםהוהחורש  שיחייהה, ספרה- בתת
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     ההערכהשיטת  4.2.2

מגדירה את העקרונות הכלליים לתכנון השטחים הפתוחים, אולם על מנת  מפת המסדרונות האקולוגיים של רט"ג

להעריך גם את הערכיות המרחבית של השטחים הפתוחים, נדרש אמצעי הערכה המשתמש בכלים ברזולוציה 

ן דש"א הוא מודל   ,השטחים הפתוחיםשל רצף  הערכתמרחבית עדינה יותר. הכלי שבו נעשה שימוש בסקרי מכו

משקלים שונים  מודל זה מייחס. )2012(רומם ועמיתיו,  שלים להערכת משאבי הטבע והנוףמהווה מימד מה

בהשוואה יחסית למידת ההפרעה  להפרות שונות בהתאם למידת ההפרעה שהם יוצרים, לפי סוג האלמנט וגודלו, 

עוצמת הבינוי ). טווח השפעתו של השטח הבנוי על השטח הפתוח תלוי בגודלו, ב100של עיר (לעיר מיוחס משקל 

(גובה וצפיפות), באורך הגבולות, בצורתם של הגבולות, בתבליט השטח (שיפוע, מיקום וכדומה), בסוג המזהמים 

שנוצרים בשטח הבנוי ובכמותם. טווח השפעתם של הכבישים על רצף השטח הפתוח משתנה בהתאם לרוחב 

מם של מערכת תאורה ו/או גדרות הפרדה ), קיועפר (סוללות, קירות חצובים וכד'הכביש ולעוצמת עבודות ה

בהתאם, סווגו תחומי ההשפעה של שטחים מבונים ומתקני תשתית לקבוצות ותיחום, וכמות התנועה בכביש. 

נקודה  לכל). 12טבלה כלליות, על פי הערכה איכותית של מידת השפעתם על השטח הפתוח, ושוקללו בהתאם (

"גורמי ההפרה" השונים (גם כאלו -בשטח הסקר חושב "ערך רצף" על פי המרחק המשוקלל של אותה נקודה מ

הפתוח על מידת רציפותו של השטח וכך הוערכה  ,אך עשויים להשפיע עליו) ,נמצאים מעט מחוץ לתחום הסקרש

פי המרחק שלו מיישובים, כבישים, מסילת ברזל או שטחים בנויים אחרים. ככל שהמרחק מהשטח הבנוי גדול 

  הוערך השטח הפתוח כאיכותי יותר. יותר,

המודל מנסה להעריך את השפעת התשתיות המרחביות והקוויות על כל תא שטח באזור הסקר, במטרה לתת 

בהערכת הערכים במלואה שאינה באה לידי ביטוי  ,שטחים פתוחים מענה להערכת תפקודים נוספים של

  האקולוגיים והנופיים. לערכים אלו נוספים היבטים מרחביים חשובים אחרים, הכוללים כמה תפקודים:

(רקע לפעילות נופש וטיולים): רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה מרכיב מרכזי בחווית הטיול  תפקוד חברתי •

  והנופש בחיק הטבע.

: חייצים בקנה מידה מקומי וארצי בין גושים עירונים וכפריים, שבהם נשמר המרחב תפקודים מערכתיים •

  הפתוח.

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

  שבדור הנוכחי אין כלל מודעות אליהם.

רציף ישנה חשיבות רבה מבחינת קיום מערכות אקולוגיות ובתי גידול מגוונים, : לשטח פתוח תפקוד אקולוגי •

 הבנויים על מערכות מרחביות הזקוקות לשטחים רחבי ידיים המקושרים ביניהם.

: אזורים שיש בהם רצף חזותי בלתי מופר של שטח פתוח נדירים בצפון הארץ ומרכזה, דבר תפקוד חזותי •

  המקנה להם חשיבות מיוחדת.

נתונים אלו אינם מספיקים על מנת לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה של השטח הבנוי, אלא רק וב להדגיש שחש

להעריך באופן כללי את השפעתם, היות והשפעה זו תלויה בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה. 

 מיישובחתולים היוצאים  ,ל(למש תהשפעה אקולוגי'אפקט השוליים' של שטחים מבונים ישנה -כך לדוגמה, ל

ר שגם לשטחים חקלאיים  עלפגיעה בקו רכס ע"י אנטנות). יתר  ,מדים נופיים (למשליוטורפים חיות בר) ומ כן, ברו

ישנן השפעות שונות על יצורים מהמערכת הטבעית הנמצאים מסביבם (ובמידה מסוימת גם בתוכם). כאלו הן 

. השפעות אלו אינן מאידך "היצע מזון" לחלק מבעלי החייםוהשפעה של מחד, למשל השפעות של ריסוסים 

   .מודל הרצףנכללות בחישוב 
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  ).2012סוגי ההפרות ומשקלן היחסי לפי מודל רצף השטחים הפתוחים של מכון דש"א (רומם ועמיתיו,   :12טבלה 

הפרה (פוליגונאלית)  משקל יחסי סוג 

בתי זיקוק, דולה תעשייה כבדה,   150 תחנת כח ג
עיר, אזור תעשיה אזורי, תחנת כח בינונית, חוות מיכלי דלק, מחצבה פעילה, שדה תעופה בינלאומי, נמל, 

סיס צבאי בקנ"מ עירוני  אזור מסחר ותעסוקה אזורי, ב
100 

 75 ישוב פרברי גדול, בסיס צבאי בקנ"מ פרברי גדול
בקנ"מ פרברי  באי  תעשיה מקומי, שדה תעופה אזורי, גדר ההפרדהישוב פרברי בינוני, בסיס צ ר   50 בינוני, אזו

ס"פ אזורי  30 א
סיס צבאי בקנ"מ כפרי, אזור מסחר ותעסוקה כפרי  25 ישוב כפרי, ב

 15 חווה כוללת מגורים
ביעות  10 בית עלמין עירוני, מתקנים צבאיים שאינם מאוישים בק

כפרי  5 בית עלמין 
  סוג הפרה (קווית)

סלולי רב- מסלולי/דו- כביש תלת או רבציר  חיבור למחלפים  –נתיבי/"רמפה" - מסלולי רב- נתיבי/חד- מ
 ולצמתים

100 

כביש דו סלולי דו- ציר   75 מסלולי-נתיבי/מסלול בכביש דו- מ
כביש חד  50/25/10 נתיבי- מסלולי דו- ציר 

כביש בסלילה/מסילה כפולה  25 ציר 
כביש חד  10 יחידה/גשרמסלולי צר/כיכר/מסילה - ציר 

 תוצאות 4.2.3

ניתן לראות שאזור הסקר מהווה רצף מרחבי יוצא דופן, דווקא בשל היותו שטח אש שאינו נתון ללחצי פיתוח. 

הקיטוע המרחבי הבולט ביותר הוא מתחם הבסיס המנהלתי, קריית המטווחים הצמודה אליו, ומתחם הלש"ביה, 

ף, קטן יותר, שקוטע את רצף השטחים הפתוחים, הוא המהווים טריז עיקרי במרחבי השטח הפתוח. מתחם נוס

. גורם נוסף משמעותי המשפיע על כפר האימונים שמצפון למתחם הבסיס המנהלתי, בערוץ שממערב לחרבת ברק

הרצף הוא גדר ההפרדה בין ישראל לתחומי הרשות הפלסטינית. כאמור, הגדר מהווה חייץ משמעותי עבור יונקים 

ימצאותה עלולה לגרום לבידוד בין האוכלוסיות שמגביר את הסיכון להכחדתם. מעבר לכך, גדולים ובינוניים, וה

גורם שמשפיע על הרצף, אם כי בשל דלילות התנועה  –מהוות הדרכים הסלולות ודרכי העפר שחוצות את השטח 

ר הרחב. תנועת נגישים יותר לציבו –לאורך צירים אלו, ההשפעה אינה גבוהה במיוחד, בהשוואה לאזורים אחרים 

 –לכלל הציבור, ואז גם השפעת הדרכים על דרכי העפר מטיילים מורגשת בעיקר בסופי שבוע, אז מותרת הנסיעה 

  ).19מפה ( גבוהה יותר

  אקולוגיה ורצף שטחים פתוחיםכוללת: ערכיות  4.3

), עם מפת רצף השטחים 17מפה (המשולבת מפת הערכיות הכוללת מורכבת משילוב מפת הערכיות האקולוגית 

של פאונה ופלורה  –). מפה זו כוללת את כל ההיבטים האקולוגיים במרחב הסקר: מקומיים 19מפה הפתוחים (

כמו קישוריות, רצף שטחים פתוחים, עוצמת הפרה של הרצף,  –הקשורים למאפייני בית הגידול עצמו; ומרחביים 

ה ממפת בלמסדרונות אקולוגיים וצווארי בקבוק. מפת רצף השטחים הפתוחים העלתה את הערכיות שהתק

המשולבת בדרגה אחת, כאשר ערכיות הרצף היתה גבוהה מאד או מירבית, על פי מטריצת  הערכיות האקולוגית

  השילוב הבאה:

  

  

   

 ערכיות כוללת
 משולבת ערכיות אקולוגית

 מירבית גבוהה מאד גבוהה בינונית נמוכה

ערכיות 
רצף 

שטחים 
 פתוחים

 מירבית גבוהה מאד גבוהה בינונית נמוכה נמוכה
 מירבית גבוהה מאד גבוהה בינונית נמוכה בינונית
 מירבית גבוהה מאד גבוהה בינונית נמוכה גבוהה

 מירבית מירבית גבוהה מאד גבוהה בינונית גבוהה מאד
 מירבית מירבית גבוהה מאד גבוהה בינונית מירבית
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ים בערכיות ) נמצא73%שטח (רבעים מה- שלושהכמעט , נמצא ששל הערכיות הכוללת בבחינת התפלגות השטחים

בשילוב ). למעשה, 8איור בערכיות גבוהה ( %3רק בערכיות גבוהה מאד, ומהשטח  )%24המירבית, עוד כרבע (

כוללת הבערכיות נמצאת מרבית תחום הסקר הערכיות האקולוגית עם ערכיות מודל רצף השטחים הפתוחים, 

גדר  שטחי היער הנטוע, ערוצי נחלים מופרים, ומספר כתמים במזרח אזור הסקר, לאורךמירבית, למעט ה

  ).20מפה ( ההפרדה

  
בא"פ ורצף שטחים הפתוחים בתחום סקר  אקולוגיההתפלגות השטחים של דרגות הערכיות הכוללת:   :8איור 

.לכיש
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  )2010תחום סקר בא"פ לכיש כחלק ממפת המסדרונות האקולוגיים של רט"ג (רותם ועמיתיו,  :18מפה 
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  סקר בא"פ לכיש – רצף שטחים פתוחים :19מפה 
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  סקר בא"פ לכיש – ורצף שטחים פתוחים אקולוגיהכוללת: ערכיות משולבת  :20מפה 
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  מקורות –' הפרק 
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). 2012-1972סיכום ארבעים שנות מחקר ( –). סוגיות עיקריות בחקר היערות המחטניים של ישראל 2014אסם, י. (
–חלק ב: הבנת התהליכים הטבעיים המתרחשים ביער ומעבר לניהול היער כמערכת אקולוגית רב

 .330-321):4(4, אקולוגיה וסביבהתכליתית. 

מדיניות והנחיות  –תורת ניהול היער בישראל ). 2014קי, א. וצורף, ח. (אסם, י., ברנד, ד., טאובר, י., פרבולוצ
  . קק"ל. לתכנון ולממשק היער

  . הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב.אטלס אקלימי לתכנון פיסי וסביבתי בישראל) 1991ביתן, א. ורובין, ש. (

 בשטחים ביולוגי מגוון לניטור התכנית) 2014, ג. (פארש., ו, ידובא., , פרלברג., א, שוחטה., , דןר., , דרורינ., , ברג
  התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע. –. המארג בשטח לניטור 2 שנה 2013 מסכם דוח. פתוחים

. הפתוחים בשטחים קרקע שימושי תכנון למטרות ונוף טבע משאבי של והערכה לניתוח הליך) 1988. (א, גדליזון
  .חיפה, לישראל טכנולוגי מכון הטכניון', מוסמך' תואר קבלת לשם חיבור

. האדם ומורשת נוף, טבע משאבי של והערכה ניתוח, סקר – צפית סקר )2011, א. (רמוןמ. ו ,רוןב., , סגלא., , גל
  יחידת הסקרים, מכון דש"א.

 –. רשימת המינים בסיכון ראלמינים בסכנת הכחדה ביש –האדום  הספר) 2002, ע. ופרבולוצקי, א. (דולב
 להגנת הטבע. ה. רשות הטבע והגנים והחברחולייתנים

  .התיכון במזרח הטבע שמירת וקידום לעידוד העמותה. בישראל הפולשים הצמחים) 2010. (מ'.ז, דרור- דופור

. א, הלר., י, גלון., ה, לשנר- ורד., מ, אבישי., מ, אק'וולצ., ט, יעקבי., ס, קגן., א, ספיר- פרגמן., מ'.ז, דרור- דופור
 .הסביבה להגנת המשרד. בישראל רצוים הלא הזרים הנוי צמחי רשימת) 2013. (א, וגוטליב

 ארץ של והצומח החי) עורך. (י, ויזל: מתוך. הטבעי הצומח לבין שבינן והקשר ישראל- ארץ קרקעות) 1991. (י, דן
 לאור ההוצאה – הביטחון משרד). 8 כרך( ישראל ארץ של הצומח. מאויירת שימושית אנציקלופדיה. ישראל

  .הטבע להגנת והחברה

  . המכון הגיאולוגי.)III -11מפה גיאולוגית (גיליון  –בית גוברין ) 1983הירש, פ. (

 ).8 כרך( ישראל ארץ של הצומח. מאויירת שימושית אנציקלופדיה. ישראל ארץ של והצומח החי) 1991. (י, ויזל
  .הטבע להגנת והחברה לאור ההוצאה – הביטחון משרד מהדורה שניה.

 . ספריית הפועלים.ישראל- אקולוגיה של הצומח בארץ) 1978ויזל, י., פולק, ג. וכהן, י. (

. משאבי טבע, נוף ואתרים –סקר לכיש. ניתוח והערכה של רגישויות שטחים פתוחים  )1996כח, י. ורמון, א. (
  יחידת הסקרים, החברה להגנת הטבע.

למיפוי צומח  מדריך) 2014נ., וולצ'אק, מ., רון, מ., להב, ח., סבח, ע. והדר, ל. (, נ., לשנר, ה., רמון, א., הר, סבר
, הקרן הקיימת לישראל, המארג, רמת והגנים. מכון דש"א, רשות הטבע הצומח הים תיכוני חלקבישראל. 

  הנדיב והמשרד להגנת הסביבה.

המלצות ועדת ממשק היער  )2011ח . ושטיינר, נ. (פרבולוצקי, א., בונה, ע., זלוצקי, מ., להב, ח., קפלן, ד., שניר, 
  . המשרד להגנת הסביבה.ושיקום אקולוגי בכרמל

 המחלקה. וסביבותיה ישראל ארץ של הבר צמחי רשימת) 1999. (א, ושמידע. ד, הלר., ע, פליטמן., א, פרגמן
 . בירושלים העברית האוניברסיטה, ואקולוגיה סיסטמטיקה, לאבולוציה

. רשות הטבע והגנים, אגף סביבה, לשכת חרוד- גלבע- מסדרון אקולוגי רמת צבאים) 2011קפלן, מ. וויטמן, נ. (
 המדען הראשי. 

) תכנון מסדרון אקולוגי בעמק חרוד כמקשר בין רמת 2011דרור, ז'.מ. (- קפלן, מ., ויטמן, נ., רותם, ד. ודופור
  .96-105):2(2, אקולוגיה וסביבהצבאים לגלבוע. 
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. מכון מאייק-בר ופיתוח שימור מדיניות – יהודה ושפלת ירושלים ירה) 2000קפלן, מ., קמחי, י. וחושן, מ. (
  .ישראל לחקר ירושלים

  . הקיבוץ המאוחד.ותכונותיהן טבען, וותןההת:  ישראל קרקעות) 1981רביקוביץ, ש. (

ההוצאה  –). משרד הבטחון 10. מתוך: בן יוסף, ס. (עורך) מדריך ישראל החדש (כרך השפלה) 2001רגב, י. (עורך) (
  לאור וכתר הוצאה לאור.

. מכון דש"א, מפת רצף שטחים פתוחים ארצית על פי מודל מכון דש"א) 2012רומם, א., נזרי, ג. וגולדבלט, ר. (
 יחידת סקרי טבע ונוף.

 עקרונות. למעשה מהלכה – אקולוגיים מסדרונות) 2010. (ג, נון- ובן. ע, אלון., נ, אנגרט., א, שדות., ד, רותם
  .פורסמה שלא טיוטה. והגנים הטבע רשות. בישראל אקולוגיים מסדרונות ליישום והנחיות

. ראלמינים בסכנת הכחדה ביש –האדום  הספר )עורכים. (א ע. ופרבולוצקי,, בתוך: דולב. יונקים) 2002. (ב, שלמון
  להגנת הטבע. החולייתנים. רשות הטבע והגנים והחבר –בסיכון  רשימת המינים

 .הוצאת כתר. לנוכחותם השדה וסימני בישראל היונקים מדריך) 1993. (ב, שלמון

 .והגנים הטבע רשות. ')א כרך( בישראל הכחדה בסכנת צמחים – האדום הספר) 2007. (ג, ופולק. א, שמידע

 רשות. ')ב כרך( בישראל הכחדה בסכנת צמחים – האדום הספר) 2011. (א, ספיר- ופרגמן. ג, פולק., א, שמידע
  .והגנים הטבע

 חות”ודו מפות אטלס. הכחדה ובסכנת נדירים מינים – בישראל הבר צמחי.  2002) עורכים. (ג, וציונית. א, שמידע
  .מדע חטיבת, והגנים הטבע רשות. 1998-1991

  . האוניברסיטה הפתוחה.ישראל של בגיאולוגיה נדבכים) 1987שפרן, נ. ומזור, ע. (

, והגנים הטבע רשות. טבע לשמירת כלי – הפתוחים בשטחים אקולוגים מסדרונות) 2000. (א, ושדות. י, שקדי
  .המדע חטיבת

. יחידת ניתוח והערכה של משאבי טבע ונוף למטרות תיכנון שימושי קרקע בשפלה התיכונה) 1987שרון, ג. (
  להגנת הטבע.הסקרים, החברה 
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  דף תצפית לסקר צומח –נספח א'  6.1
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  המוכללים חישוב הערכיות הבוטנית של טיפוסי הצומח –נספח ב'  6.2

  
מינים פולשים 

)5%( 
מינים נדירים 

)10%( 

 ייצוג הצומח הטבעי עושר מינים
נדירות 
אזורית 

)10%( 

נדירות 
ארצית 

)10%( 

מורכבות 
 )15%מבנית (

כושר 
השתקמות 

)10%( 

 ערכיות בוטנית

 )4%שיח (-בני )4%שיחים ( )4%(עצים 
- עשבוניים רב

 )4%שנתיים (

עשבוניים 
-חד

שנתיים 
)4%( 

צורות חיים 
)10%( 

מינים 
שליטים 

)10%( 

ערכיות 
 מחושבת

ערכיות  הערכת מומחה
סופית 
 לטיפוס

מס' יחידה 
 מייצג

 הפרש נימוק קטגוריה ציון ציון ניקוד ציון ניקוד ציון ניקוד ציון ניקוד ציון ניקוד ציון ניקוד ציון ניקוד ציון ניקוד ציון ניקוד ציון ניקוד ציון ניקוד ציון ניקוד ציון ניקוד שם הטיפוס המוכלל

108 
פ' בינונית בשלטון אורן יער גבוה צפוף ובצ

 ירושלים
0 100 6 24 6 100 6 75 12 67 22 39 65 31 66 0 33 0 0 85 3 53 5 100 100 100 59 3     3 

119  +
הערכת 
 מומחה

 5 78 100 100 63 4 100 1 95 0 100 100 100 100 80   79   37   75   27   73   0   כרמי זיתים נטושים
קיבל ערכיות 

גבוהה רק בגלל 
 מדד הנדירות

-1 4 

 5     5 81 100 100 50 3 71 2 100 0 100 100 100 100 100 107 50 24 73 13 75 6 67 4 66 15 100 0 זית בינוני ואלון מצוי- ון ברחורש צפוף בשלט 106
111  +

הערכת 
 מומחה

חורש בצפ' בינונית בשלטון אלון מצוי ולוטם 
 מרווני 

  100   71   43   100   70   61   42 100 100 100 100 0 100 2 71 4 75 100 100 83 5     5 

 4     4 68 100 100 24 2 71 2 20 0 100 100 100 100 67 87 50 24 53 10 75 6 33 2 94 21 100 0 זית בינוני-נית בשלטון ברחורש בצפ' בינו 105

 4     4 70 100 100 38 3 71 2 65 0 100 100 100 100 80 95 89 31 47 9 75 6 17 1 83 19 0 5ישראלי -נית בשלטון אשחר ארץחורש בצפ' בינו 119
119  +

הערכת 
 מומחה

 4     4 68 100 100 36 2 71 2 50 0 100 100 100 100 80   89   47   65   17   83   0   ישראלי-חורש פתוח בשלטון אשחר ארץ

119  +
הערכת 
 מומחה

זית בינוני ואלת -חורש פתוח בשלטון בר
 המסטיק

  100   90   60   50   50   28   56 100 100 100 100 0 55 2 71 3 58 100 100 75 5     5 

 5     5 82 100 100 83 4 71 2 90 0 100 100 100 100 52 78 61 26 60 11 100 8 33 2 61 14 100 0 ' בינונית עם אלון מצויחורש פתוח ובצפ 111

80 
ונית בשלטון אלת המסטיק שיחייה בצפ' בינ

 וחרוב מצוי
5 0 6 24 2 33 5 63 11 60 19 22 87 67 100 100 100 100 0 95 5 0 5 100 80 75 64 4     4 

109 
זית בינוני -בינונית בשלטון ברשיחייה בצפ' 

 ואלת המסטיק
0 100 22 100 3 50 4 50 11 60 20 28 86 66 100 100 100 100 0 90 5 0 4 83 80 75 74 5     5 

44 
- ונית בשלטון אשחר ארץשיחייה בצפ' בינ

 ישראלי ואלת המסטיק 
0 100 14 59 2 33 5 63 7 33 27 67 78 52 100 100 100 100 0 85 5 0 4 63 80 75 66 4     4 

 3     3 58 75 80 55 3 0 5 0 0 100 100 100 100 74 91 61 26 0 2 88 7 33 2 66 15 100 0 בינונית בשלטון אלת המסטיקשיחייה בצפ'  67

 3     3 62 75 80 42 3 0 5 90 0 100 100 100 100 95 104 72 28 60 11 63 5 50 3 52 12 0 5 ישראלי - שלטון אשחר ארץשיחייה פתוחה ב 115

132 
שלטון אלת המסטיק, קורנית שיחייה פתוחה ב

 מקורקפת וסירה קוצנית  
0 100 10 42 2 33 5 63 17 100 15 0 46 0 100 100 100 100 0 100 5 0 2 25 80 75 58 3     3 

 2     2 50 75 80 36 2 0 5 15 0 100 100 100 100 36 68 72 28 33 7 63 5 17 1 71 16 0 5 שלטון אלת המסטיקשיחייה פתוחה ב 118
+ הערכת  6

 מומחה
 4     4 66 50 60 50 3 53 3 100 0 100 100 100 100 79   32   40   25   0   60   100   ה צפופה בשלטון סירה קוצנית ולוטם מרווניבת

+ הערכת  6
 מומחה

ה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון סירה בת
 קוצנית

  100   47   0   35   20   72   89 100 100 100 100 0 75 3 53 3 38 60 50 62 3     3 

10  +
הערכת 
 מומחה

תה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון כתלה ב
 ישראלי-חריפה, זקנן שעיר ואשחר ארץ

  0   10   17   50   47   44   66 100 100 100 100 0 100 3 53 3 50 60 50 58 3     3 

163 
שיחים פזורים בשלטון מרווה בתה פתוחה עם 

 ישראלי- ריחנית ואשחר ארץ
5 0 14 61 0 0 5 63 11 60 33 100 88 69 100 100 100 100 0 100 3 53 2 25 60 50 62 3     3 

70 
- חים פזורים בשלטון עוקץבתה פתוחה עם שי

 עלים ואלת המסטיק-עקרב עגול
0 100 11 47 0 0 5 63 6 27 30 83 68 36 100 100 100 100 0 85 3 53 3 44 60 50 63 4     4 

 4     4 63 50 60 38 3 53 3 95 0 100 100 100 100 89 100 72 28 20 5 25 2 0 0 47 11 100 0 בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית  6

 3     3 59 50 60 50 3 53 3 100 0 100 100 100 100 23 60 22 19 93 16 25 2 0 0 52 12 0 5 ון געדה מצויה וזקנן שעיר בתה פתוחה בשלט 114
70  +

הערכת 
 מומחה

 4     4 62 50 60 38 3 53 3 95 0 100 100 100 100 36   83   27   33   0   47   100   עלים-עקרב עגול-תה פתוחה בשלטון עוקץב

10  +
הערכת 
 מומחה

 2     2 44 25 40 19 2 13 4 85 0 100 100 100 100 66   44   37   60   17   0   0   שבוניים עם שיחים פזוריםע

 2     2 47 25 40 33 2 13 4 90 0 100 100 100 100 66 86 44 23 47 9 50 4 17 1 0 1 0 5 שיח פזורים-עשבוניים עם בני 10

 3     3 52 25 40 13 2 13 4 75 0 100 100 100 100 25 61 44 23 20 5 13 1 0 0 97 22 100 0 תייםשנ- עשבוניים רב 120

 1     1 31 50 60 6 1 13 4 20 0 49 66 100 100 30 64 44 23 20 5 0 0 0 0 33 8 0 5 לוף ובתות בשלטון ינבוט השדהח-עשבוניים בני 113
113  +

הערכת 
 מומחה

 1     1 31 0 20 0 1 13 4 95 0 49 66 100 100 30   24   10   0   0   23   0   שנתיים בשלטון ברקן סורי-עשבוניים חד
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  רשימה מלאה של מיני הצמחים שתועדו בסקר ומאפייניהם –נספח ג'  6.3
, ואם גם שם לא נמצא שם המין (בעיקר מינים זרים לישראל), התבססו הגדרת שם המין ומאפייניו על מקורות Danin (2006-2015)). כאשר לא נמצא שם המין במגדיר, הוגדר על סמך 1988דותן ועמיתיה (-שמות המינים בעברית מבוססים על פיינברון

); 2011) ושמידע ועמיתיו (2007שמידע ופולק (ר 'אדום' התבססה על ); הגדרת מספ1999) העולמית; הגדרות שכיחות ואנדמיות התבססו בעיקרן על פרגמן ועמיתיו (The Plant list )2013אינטרנטיים שונים; השמות המדעיים הלועזיים מבוססים על רשימת 
; 2005-טבע מוגנים), התשס"האכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי כהגדרתו בחוק  –מין מוגן  );2013דרור ועמיתיו (-) ודופור2010דרור (-המוצא של מינים זרים לישראל והמספר 'השחור' הוגדרו בעיקר על פי דופור

מימי רון, ובוצעו תיקונים כאשר אוריה אורן ו. כל ההגדרות עברו אימות ע"י Danin (2006-2015)מבוססות בעיקרן על  – , בית גידול, תפוצה פיטוגיאוגרפית, תפוצה בישראל וארצות שכנות ורמת מופרותהסרת הנוף בעונה הקשההגדרות צורת החיים, 
 יעים בספרות לא תאמו את המצב הקיים בשטח.הנתונים המופ

 – Fאתרים);  100 -נדיר למדי בישראל (נמצא ביותר מ – Rאתרים);  30-100 - נדיר בישראל (נמצא ב – RPאתרים);  4-30 -נדיר מאד בישראל (נמצא ב – RRאתרים);  1-3 -על סף הכחדה בישראל (נמצא ב – Oנכחד מישראל;  – Xמקרא לעמודת שכיחות: 

  מצוי ביותר. – CCמצוי;  – Cתדיר; 

 אנדמי לישראל ודרום טורקיה. – ETאנדמי לישראל, סוריה ולבנון;  – ESאנדמי לישראל וירדן;  – EPאנדמי לישראל ולבנון;  – EL אנדמי לישראל בלבד; – EIמקרא לעמודת אנדמיות: 

 אנדמיות שכיחות שם מדעי שם עברי
 'מס

 אדום
 מוגן

  זר/נטוע/
 תרבותפליט 

 צורת חיים
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 רמת מופרות תפוצה בישראל וארצות שכנות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול

 טבעי בלבד החרמון ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Ziziphora capitata F אבובית מקורקפת

מחשופים של סלעים  מדבר, שיחים,- ערבות בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Erophila minima CC אביבית זעירה
 קשים

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים

 בעיקר טבעי ערבות  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו שיחים-ערבות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Malabaila secacul F אגורה מדברית

 טבעי בלבד בתות הספר  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Catananche lutea C גדי צהובה-אוזן

 בעיקר מופר תיכוני-ים תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא-בן עץ   Pinus halepensis F     1 אורן ירושלים

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים בתות, סלעים קיימא-בן שיח-בן   Majorana syriaca CC     1 אזוב מצוי

 חצי-חצי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Urospermum picroides CC אזנב מצוי

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים שיחים-ערבות  תיכוני,-חורש ויער ים קיימא-בן שיח         Lycium europaeum F אטד אירופי

 בעיקר טבעי החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Phleum subulatum C איטן מרצעני

 חצי-חצי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Isatis lusitanica CC איסטיס מצוי

 טבעי בלבד בתות הספר  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן גיאופיט   Iris palaestina F ES   1 ישראלי-אירוס ארץ

 בעיקר טבעי בתות הספר  תיכוני,-ים תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא-בן עץ   Pistacia palaestina CC     1 ישראלית-אלה ארץ

 בעיקר טבעי החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא-בן עץ   Quercus calliprinos CC     1 אלון מצוי

 בעיקר טבעי תיכוני-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Alyssum simplex C אליסון מצוי

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Paronychia argentea CC אלמוות הכסף

 טבעי בלבד מדבריות בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שיח-בן       Alkanna strigosa C ET אלקנה סמורה

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא-בן שיח         Pistacia lentiscus CC אלת המסטיק

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Medicago rotata C אספסת גלגלית

 טבעי בלבד מדבריות ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Medicago coronata C אספסת הכתרים

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד         Medicago polymorpha CC אספסת מצויה

 בעיקר טבעי החרמון ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Medicago orbicularis C אספסת עדשתית

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Medicago truncatula C אספסת קטועה

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Medicago scutellata F אספסת קעורה

 בעיקר טבעי בתות הספר תיכוני,- ים  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא-בן שיח/מטפס         Asparagus aphyllus C אספרג החורש

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Pisum fulvum C אפון מצוי

 טבעי בלבד החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו בתות חלוף-בן שנתי-חד         Pisum sativum F אפון נמוך

 בעיקר טבעי בתות הספר  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Tetragonolobus palaestinus F כנפות מצויות-ארבע

 בעיקר מופר החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים מופרים-גידול מופרעים- בתי  שטחים מעובדים, קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Polygonum equisetiforme CC ארכובית שבטבטית

 טבעי בלבד החרמון ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו מחשופים של סלעים קשים חולות, בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Arenaria leptoclados C ארנריה מצויה

 טבעי בלבד החרמון  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד       Stachys neurocalycina C ES אשבל מעורק

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא-בן שיח         Rhamnus lycioides C ישראלי-אשחר ארץ

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Verbascum sinuatum CC בוצין מפורץ

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Aegilops geniculata CC חיטה ביצני-בן

 טבעי בלבד בתות הספר  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט         Scilla autumnalis CC חצב סתווני-בן

 טבעי בלבד החרמון  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט   Anacamptis pyramidalis F     1 סחלב צריפי-בן

 בעיקר טבעי החרמון ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Sanguisorba minor F סירה מיובל-בן

 בעיקר טבעי החרמון ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי, מטפס-חד         Vicia palaestina C ישראלית- בקיה ארץ

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Vicia peregrina CC בקיה מצויה

 טבעי בלבד החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים שיחים-בתות, שדות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Vicia narbonensis C בקיה צרפתית
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 אנדמיות שכיחות שם מדעי שם עברי
 'מס

 אדום
 מוגן

  זר/נטוע/
 תרבותפליט 

 צורת חיים
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 רמת מופרות תפוצה בישראל וארצות שכנות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים שיחים- בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Vicia sativa CC בקיה תרבותית

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, הספר,בתות   תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי, מטפס-חד         Vicia hybrida C בקיית הכלאיים

 בעיקר מופר תיכוני- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Moluccella spinosa F גביע קוצני-בר

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא-בן שיח/עץ   Phillyrea latifolia C     1 זית בינוני-בר

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Bromus lanceolatus C ברומית אזמלנית

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Bromus scoparius C ברומית המטאטא

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Bromus alopecuros F שועל-ברומית זנב

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד         Bromus japonicus F ברומית יפנית

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים מדבר שיחים,- ערבות בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Bromus fasciculatus CC ברומית מאוגדת

 בעיקר מופר מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Bromus madritensis C ברומית ספרדית

 בעיקר מופר תיכוני-ים תיכוני-ים נטוע קיימא-בן עץ נטוע       Cupressus sempervirens C ברוש מצוי

 טבעי בלבד בתות הספר  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Sideritis pullulans C ברזילון ענף

 בעיקר מופר החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Notobasis syriaca CC ברקן סורי

 טבעי בלבד החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Velezia rigida C גביעול אשון

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים חלוף-בן שנתי-חד         Silybum marianum CC גדילן מצוי

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Torilis tenella CC גזיר דקיק

 חצי-חצי החרמון מדבריות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו מופרים-גידול מופרעים-בתי  בתי גידול לחים, בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Torilis arvensis C גזיר מזיק

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Torilis leptophylla CC עלים-גזיר צר

 בעיקר טבעי בתות הספר  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Daucus aureus CC גזר זהוב

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Daucus durieua C גזר יושב

 חצי-חצי החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, חלוף-בן שנתי-דו         Daucus carota CC גזר קיפח

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים בתות, קיימא-בן שיח-בן         Ballota undulata C גלונית מצויה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Buglossoides tenuiflora F פרחים-גלעינית זעירת

 טבעי בלבד תיכוני- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שיח-בן         Teucrium creticum F געדה כרתית

 טבעי בלבד בתות הספר  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שיח-בן         Teucrium divaricatum C געדה מפושקת

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות קיימא-בן שיח-בן         Teucrium capitatum CC געדה מצויה

 טבעי בלבד בתות הספר  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד       Trigonella berythea F ET גרגרנית בירותית

 טבעי בלבד בתות הספר  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Trigonella spinosa C גרגרנית הטבעת

 טבעי בלבד החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Medicago monspeliaca CC גרגרנית מצויה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Geranium robertianum C גרניון הארגמן

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן גיאופיט   Geranium tuberosum F     1 גרניון הפקעות

 בעיקר טבעי החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד         Geranium rotundifolium C גרניון עגול

 בעיקר טבעי החרמון ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  סיבירי-אירו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Geranium molle CC גרניון רך

 טבעי בלבד       חלוף-בן גיאופיט   Ophrys sp. C     1 דבורנית ב.מ.

 טבעי בלבד החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן גיאופיט   Ophrys umbilicata C     1 רנית דינסמורדבו

 טבעי בלבד החרמון  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן גיאופיט   Ophrys sphegodes R     1 דבורנית הקטיפה

 טבעי בלבד החרמון  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט   Ophrys lutea F     1 דבורנית צהובה

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו בתות חלוף-בן שנתי-חד         Galium setaceum C דבקה דקיקה

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו תיכוני, שולי שטחים מעובדים-חורש ויער ים חלוף-בן שנתי-חד         Galium aparine C דבקה זיפנית

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים חלוף-בן שנתי-חד         Galium divaricatum F דבקה מפושקת

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Galium murale C דבקת החומות

 טבעי בלבד החרמון  מדבריות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד       Galium judaicum CC ES דבקת יהודה

 בעיקר טבעי ערבות בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Rostraria cristata CC דגנין מצוי

 בעיקר טבעי החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד       Tordylium carmeli F ES קרניים כרמלי-דל

שנתי, -עשבוני רב         Bryonia syriaca C נחש סורית-דלעת
 מטפס

 טבעי בלבד בתות הספר  תיכוני,-ים תיכוני-ים תיכוני, בתות-חורש ויער ים חלוף-בן

 טבעי בלבד בתות הספר תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב   Helichrysum sanguineum C     1 המכבים האדום- דם

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים ערבי- סהרו - טורני -אירנו מדבר שיחים,-ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Adonis dentata C דמומית משוננת

 טבעי בלבד החרמון ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Adonis microcarpa C פרי-דמומית קטנת

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים שיחים- ערבות בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Delphinium peregrinum F דורבנית סגולה

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Crupina crupinastrum C דרדית מצויה

 טבעי בלבד בתות הספר  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב   EI 4.2 1 אין נתון Centaurea ascalonica דרדר אשקלון

 בעיקר טבעי החרמון תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד   Centaurea crocodylium F EL   1 פרחים-דרדר גדול
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 צורת חיים
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 רמת מופרות תפוצה בישראל וארצות שכנות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול

 חצי-חצי מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים שיחים- בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Centaurea hyalolepis CC דרדר קרומי

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו מדבר שיחים,-ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Herniaria hirsuta F דרכנית שעירה

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Scorzonera papposa C הרדופנין הציצית

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Valerianella vesicaria C ולריינית משולחפת

 טבעי בלבד החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד         Valerianella coronata C ולריינית עטורה

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Valerianella muricata C ולריינית קטועה

-גידול מופרעים-בתי  בתות,  תיכוני,-חורש ויער ים חלוף-בן שנתי-חד         Veronica cymbalaria CC ורוניקה לבנה
 מופרים

 בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-ים

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני הררי-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Veronica polita F ורוניקה מבריקה

 טבעי בלבד       חלוף-בן גיאופיט         Gagea sp. CC זהבית ב.מ.

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו מדבר שיחים,- ערבות בתות, חלוף-בן גיאופיט         Gagea chlorantha C ית דמשקאיתזהב

 טבעי בלבד מדבריות בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים קיימא-בן שיח-בן         Micromeria nervosa C זוטה מעורקת

 חצי-חצי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים מדבר שיחים,- ערבות בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Lolium rigidum CC זון אשון

לרוב נטוע/פליט        Olea europaea F זית אירופי
 תרבות

 בעיקר מופר החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים תיכוני, לרוב נטוע-חורש ויער ים קיימא-בן עץ

 טבעי בלבד החרמון  תיכוני,-ים תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא-בן שיח/מטפס         Clematis cirrhosa C זלזלת הקנוקנות

 בעיקר טבעי החרמון  מדבריות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט       Bellevalia flexuosa CC ES זמזומית מצויה

 בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Lagurus ovatus C ארנבת ביצני-זנב

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Scorpiurus muricatus F עקרב שיכני-זנב

 בעיקר טבעי החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Alopecurus utriculatus C שועל מצוי-זנב

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Briza maxima C זעזועית גדולה

 טבעי בלבד החרמון ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים חלוף-בן שנתי-חד         Telmissa microcarpa C פרי-זערורית קטנת

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים חלוף-בן שנתי-חד         Asterolinon linum-stellatum F זעריר כוכבני

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Geropogon hybridus C סב מצוי-זקן

 בעיקר טבעי החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Tragopogon coelesyriacus C תיש ארוך-זקן

 בעיקר טבעי ערבות בתות הספר,  תיכוני,-ים טרופי -אזורי - רב בתות קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Andropogon distachyos C זקניים משובלים

 חצי-חצי מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים ערבי- סהרו -טורני -אירנו - תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים בתות, קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Hyparrhenia hirta CC זקנן שעיר

 מופר בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טרופי -אזורי - רב קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Convolvulus arvensis CC חבלבל השדה

 חצי-חצי מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Convolvulus althaeoides F חבלבל כפני

 בעיקר טבעי מדבריות בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי, מטפס-חד         Convolvulus siculus C חבלבל סיצילי

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים חלוף-בן שנתי-חד         Valantia hispida CC חגווית שעירה

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Ajuga chamaepitys CC שפה מצוי-חד

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שיח-בן         Ajuga iva R שפה תמים-חד

 בעיקר מופר החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים תיכוני- צומח עשבוני ים חלוף-בן שנתי-חד         Scolymus maculatus CC חוח עקוד

 בעיקר מופר החרמון  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים חלוף-בן שנתי-עשבוני רב       Onopordum cynarocephalum F ES חוחן הקנרס

 טבעי בלבד בתות הספר תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Alcea setosa CC חטמית זיפנית

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו מופרים-גידול מופרעים-בתי  בתי גידול לחים, בתות, חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Rumex pulcher C חומעה יפה

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Thlaspi perfoliatum CC חופניים מצויים

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Atractylis cancellata F חורשף השבכה

 טבעי בלבד החרמון  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב       Atractylis comosa C EL חורשף מצויץ

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Alcea acaulis C הפרה-חטמית עין

 בעיקר טבעי בתות הספר תיכוני,- ים  סיבירי-אירו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Euphorbia helioscopia C חלבלוב השמש

 בעיקר טבעי ערבות בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Euphorbia falcata F חלבלוב מגלי

 טבעי בלבד מדבריות בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד       Euphorbia aulacosperma R ET חלבלוב מחורץ

 בעיקר מופר החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד         Euphorbia peplus CC חלבלוב מצוי

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Euphorbia oxyodonta R חלבלוב מרושת

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  ערבי- סהרו - טורני -אירנו מדבר שיחים,-ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Euphorbia chamaepeplus C חלבלוב פעוט

 מופר בלבד מדבריות בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים מופרים-גידול מופרעים-בתי חלוף-בן שנתי-חד         Euphorbia petiolata F חלבלוב צמיר

 טבעי בלבד בתות הספר  תיכוני,-ים סיבירי-אירו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Euphorbia exigua F עלים-חלבלוב צר

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן טפיל שנתי,-חד         Thesium humile F חלוקה ננסית

 בעיקר מופר מדבריות ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים חלוף-בן שנתי-חד         Malva parviflora CC פרחים-חלמית קטנת

 טבעי בלבד החרמון  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Lactuca tuberosa C פרחים-חסה כחולת

 מופר בלבד תיכוני-ים טורני-אירנו מופרים-גידול מופרעים-בתי חלוף-בן שנתי-חד         Lactuca aculeata RP חסה שיכנית
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 צורת חיים
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 רמת מופרות תפוצה בישראל וארצות שכנות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול

קרקעות עשירות   מופרים,-גידול מופרעים-בתי חלוף-בן שנתי-חד         Lactuca serriola CC חסת המצפן
 בנוטריינטים

 מופר בלבד החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 בעיקר טבעי החרמון  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Phalaris aquatica F חפורית הפקעים

 בעיקר מופר מדבריות ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Phalaris brachystachys C חפורית מצויה

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Thlaspi perfoliatum CC חופניים מצויים

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Urginea maritima CC חצב מצוי

 חצי-חצי החרמון מדבריות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים חלוף-בן שנתי-חד         Sinapis arvensis CC חרדל השדה

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט   Sinapis alba CC     1 חרדל לבן

 חצי-חצי החרמון מדבריות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Ceratonia siliqua CC חרוב מצוי

 בעיקר טבעי החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא-בן עץ   Eryngium falcatum F     1 חרחבינה חרמשית

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Eryngium creticum F חרחבינה מכחילה

 בלבד טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Chrysanthemum segetum CC חרצית השדות

 בעיקר טבעי בתות הספר תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Chrysanthemum coronarium F חרצית עטורה

 חצי-חצי מדבריות ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים חלוף-בן שנתי-חד         Atractylis comosa CC חורשף מצויץ

 חצי-חצי מדבריות ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים חלוף-בן שנתי-חד         Umbilicus intermedius CC טבורית נטויה

 בעיקר טבעי החרמון ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Lathyrus pseudocicera C טופח אדום

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים חלוף-בן גיאופיט         Lathyrus gorgonei F עמוד-טופח ארך

 טבעי בלבד ערבות  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Lathyrus hierosolymitanus C טופח ירושלים

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים מדבר שיחים,-ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Lathyrus aphaca F טופח מצוי

 בעיקר טבעי ערבות בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד         Lathyrus blepharicarpos CC טופח ריסני

 טבעי בלבד החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Diplotaxis viminea CC טוריים קטנים

 חצי-חצי החרמון מדבריות, ערבות, הספר,בתות   תיכוני,-ים תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים- בתי  בתי גידול לחים, קיימא-בן שיח-בן         Dittrichia viscosa CC טיון דביק

 בעיקר טבעי מדבריות בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Theligonum cynocrambe R טרשנית שרועה

 חצי-חצי החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טרופי -אזורי - רב מדבר שיחים,- ערבות בתות, קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Cynodon dactylon CC יבלית מצויה

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Prosopis farcta CC ינבוט השדה

 בעיקר מופר מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו שטחים מעובדים, מלחות קיימא-בן שיח-בן         Lonicera etrusca C יערה איטלקית

 בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט         Muscari parviflorum F פרחים-כדן קטן

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא-בן שיח/מטפס   Stellaria media C     1 כוכבית מצויה

 חצי-חצי בתות הספר  תיכוני,-ים טרופי -אזורי - רב בתות חלוף-בן שנתי-חד         Rhagadiolus stellatus CC כוכבן מצוי

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Hymenocarpos circinnatus CC כליינית מצויה

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Ferula communis CC כלך מצוי

 טבעי בלבד ערבות  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Anemone coronaria C כלנית מצויה

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים שיחים- בתות, ערבות חלוף-בן גיאופיט   Pimpinella cretica CC     1 כמנון כרתי

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Pimpinella peregrina CC כמנון קיפח

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Pteranthus dichotomus C כנפן קוצני

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים ערבי-סהרו שיחים, מדבר, קרקעות מלוחות-ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Carrichtera annua CC כפיות שעירות

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים ערבי-סהרו מדבר שיחים,-ערבות קיימא-בן שנתי-חד         Crambe hispanica C כרבה ספרדית

 בעיקר טבעי החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Onobrychis squarrosa F כרבולת מצויה

 טבעי בלבד בתות הספר  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט   Crocus hyemalis CC ES   1 כרכום חורפי

 טבעי בלבד החרמון ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן גיאופיט     Cuscuta sp. RR   1.5 כשות ב.מ.

 טבעי בלבד מדבריות ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים חלוף-בן שנתי-טפיל, חד         Chiliadenus iphionoides CC ה חריפהכתל

 בעיקר טבעי החרמון  מדבריות,  הספר,בתות  תיכוני,- ים  תיכוני-ים סלעים מוצלים חלוף-בן שנתי-חד         Parietaria judaica C כתלית יהודה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים קיימא-בן שיח-בן         Parietaria lusitanica CC כתלית פורטוגלית

 בעיקר מופר ערבות בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים קירות וחומות סלעים מוצלים, קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Leontodon tuberosus C שורשים-כתמה עבת

 בעיקר טבעי החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Securigera parviflora CC פרח-כתרון זעיר

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Coronilla scorpioides F כתרון עקרבי

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא-בן עץ   Styrax officinalis C     1 לבנה רפואי

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Lotus longisiliquosus F לוטוס יהודה

 טבעי בלבד תיכוני- ים  תיכוני-ים בתות  תיכוני,-חורש ויער ים חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Lotus peregrinus C לוטוס מצוי

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Cistus salviifolius CC לוטם מרווני

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שיח-בן         Cistus creticus CC לוטם שעיר

 מופר בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי קיימא-בן שיח-בן         Eminium spiculatum C לוליינית מעובה

 טבעי בלבד החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים חולות בתות, חלוף-בן גיאופיט         Misopates orontium F לועית קטנה
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 בעונה הקשה

 רמת מופרות תפוצה בישראל וארצות שכנות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Scrophularia rubricaulis C לוענית גדולה

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות קיימא-בן שיח-בן         Scrophularia xanthoglossa C לוענית מצויה

 טבעי בלבד החרמון  מדבריות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב       Arum palaestinum F ES ישראלי-לוף ארץ

 טבעי בלבד החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט       Arisarum vulgare F EL לופית מצויה

 טבעי בלבד החרמון  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתי גידול לחים חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Plantago lanceolata C לחך אזמלני

 בעיקר טבעי החרמון  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט         Plantago afra C לחך בלוטי

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Plantago cretica CC לחך כרתי

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Plantago albicans CC לחך מלבין

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, הספר,בתות   תיכוני,-ים ערבי-סהרו - תיכוני -ים חולות קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Plantago lagopus F לחך מצוי

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שיח-בן         Fumana thymifolia CC לוטמית דביקה

 מופר בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי קיימא-בן שיח-בן         Fumana arabica C לוטמית ערבית

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Hirschfeldia incana CC לפתית מצויה

 בעיקר מופר החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Cynoglossum creticum CC כלב כרתית-לשון

 בעיקר טבעי החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-דו         Anchusa aegyptiaca C פר מצרית-לשון

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים ערבי-סהרו מדבר שיחים,- ערבות בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Anchusa strigosa CC פר סמורה-לשון

 בעיקר מופר החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים מופרים-גידול מופרעים-בתי חלוף-בן שנתי-חד         Chrozophora tinctoria CC לשישית הצבעים

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Callipeltis cucullaria CC מגנונית כבונה

 בעיקר טבעי החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים שיחים- בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד     Callipeltis factorovskyi RR   4.7 מגנונית פקטורי

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים ערבי- סהרו - טורני -אירנו שיחים- בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Pallenis spinosa C מוצית קוצנית

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Stipa capensis C מלעניאל מצוי

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים ערבי- סהרו - טורני -אירנו מדבר שיחים,- ערבות בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Stipa parviflora CC פרחים-מלעניאל קטן

 טבעי בלבד מדבריות ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו מחשופים של סלעים קשים בתות, קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Stipa bromoides F מלענים-מלעניאל קצר

 טבעי בלבד החרמון  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Malcolmia chia C מלקולמייה הררית

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Scandix verna F מסרק מזרחי

 בעיקר טבעי בתות הספר תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Lavatera cretica CC מעוג כרתי

 חצי-חצי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים חלוף-בן שנתי-חד         Biscutella didyma C מצלתיים מצויות

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Erodium ciconium CC חסידה ארוך-מקור

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים שיחים- בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Erodium gruinum CC חסידה גדול-מקור

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Erodium cicutarium CC חסידה גזור-מקור

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד         Erodium malacoides CC חסידה חלמיתי-מקור

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים ערבי-סהרו מדבר שיחים,-ערבות חלוף-בן גיאופיט         Erodium moschatum CC חסידה מצוי-מקור

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים מדבר שיחים,-ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Erodium crassifolium F חסידה שעיר-מקור

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Polygala monspeliaca CC חלב מונפלייני-מרבה

 טבעי בלבד החרמון  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Anagallis arvensis C מרגנית השדה

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד         Salvia viridis CC מרווה דגולה

 חצי-חצי ערבות בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Salvia verbenaca C מרווה מצויה

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף-בן שנתי-עשבוני רב       Salvia fruticosa C ES מרווה משולשת

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא-בן שיח-בן   Salvia dominica CC     1 מרווה ריחנית

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Salvia hierosolymitana CC מרוות ירושלים

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שיח-בן   Sonchus oleraceus C     1 מרור הגינות

 בעיקר מופר החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים קיימא-בן שיח-בן         Marrubium vulgare C מרמר מצוי

 בעיקר מופר מדבריות ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו מופרים-גידול מופרעים- בתי  שטחים מעובדים, חלוף-בן שנתי-חד         Mercurialis annua CC מרקולית מצויה

 חצי-חצי מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים סיבירי-אירו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Picris galilaea F מררית הגליל

 טבעי בלבד בתות הספר תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד       Picris altissima C ES מררית מצויה

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Lamarckia aurea C משערת זהובה

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים מדבר שיחים,- ערבות בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Thymelaea passerina CC מתנן מצוי

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד         Noaea mucronata F נואית קוצנית

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו שיחים-ערבות קיימא-בן שיח-בן         Pterocephalus brevis C נוציץ עטוף

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים מדבר שיחים,- ערבות בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Lagoecia cuminoides C נוצנית כדורית

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Ranunculus asiaticus CC נורית אסיה

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט   Lamium amplexicaule CC     1 נזמית לופתת

קרקעות עשירות   מופרים,-גידול מופרעים-בתי בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Psilurus incurvus CC נימית ממולענת
 בנוטריינטים, רודרליים

 חצי-חצי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו
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 צורת חיים
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 רמת מופרות תפוצה בישראל וארצות שכנות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Crepis palaestina C ישראלית-ניסנית ארץ

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף-בן שנתי-חד         Crepis sancta C קרנית-ניסנית דו

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים ערבי-סהרו - תיכוני -ים מדבר שיחים,- ערבות בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Aetheorhiza bulbosa CC ניסנית הבולבוסין

 טבעי בלבד ערבות תיכוני,- ים  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Crepis aspera F ניסנית זיפנית

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Crepis hierosolymitana C ניסנית ירושלמית

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Ridolfia segetum CC נירית הקמה

 חצי-חצי מדבריות ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Nepeta curviflora CC נפית כפופה

 בעיקר טבעי החרמון  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שיח-בן         Ornithogalum narbonense F חלב צרפתי-נץ

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים שיחים- בתות, ערבות חלוף-בן גיאופיט         Narcissus tazetta C נרקיס מצוי

 בעיקר טבעי החרמון ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  בתי גידול לחים, בתות, חלוף-בן גיאופיט   Piptatherum sp. C     1 נשרן ב.מ.

 חצי-חצי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Piptatherum miliaceum CC ן הדוחןנשר

 חצי-חצי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Piptatherum blancheanum CC ן מכחילנשר

 טבעי בלבד בתות הספר  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Vaccaria hispanica F סבונית השדות

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים קרקעות עמוקות קיימא-בן שנתי-חד         Senecio leucanthemifolius C ון אביביסבי

 חצי-חצי החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Legousia falcata CC לית חרמשיתסגו

 טבעי בלבד החרמון  מדבריות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Solanum nigrum C נום שחורסול

 חצי-חצי החרמון מדבריות, ערבות, הספר,בתות   תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Orchis sp. C סחלב ב.מ.

 טבעי בלבד החרמון  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט   Orchis caspia F     1 סחלב פרפרני

 טבעי בלבד החרמון  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט   Catapodium rigidum C     1 סיסן אשון

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Poa bulbosa CC סיסנית הבולבוסין

 בעיקר טבעי החרמון ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Sarcopoterium spinosum CC סירה קוצנית

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שיח-בן         Tordylium trachycarpum CC סלסילה מצויה

 טבעי בלבד בתות הספר  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט   Colchicum stevenii CC     1 סתוונית היורה

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Lens orientalis CC עדשה מזרחית

 בעיקר טבעי החרמון  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא-בן עץ   Crataegus aronia CC     1 עוזרר קוצני

 בעיקר טבעי החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Cichorium endivia F עולש מצוי

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Heliotropium rotundifolium F עלים-עקרב עגול-עוקץ

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו בתות קיימא-בן שיח-בן         Brachypodium distachyum C עוקצר מצוי

 חצי-חצי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים מדבר שיחים,- ערבות בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Aphanes arvensis CC עטייה זעירה

 טבעי בלבד תיכוני-ים סיבירי-אירו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Asphodelus ramosus R עירית גדולה

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים שיחים- בתות, ערבות חלוף-בן גיאופיט         Gundelia tournefortii CC עכובית הגלגל

 טבעי בלבד החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו שיחים- בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב   Echium judaeum C     1 עכנאי יהודה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים מדבר שיחים,- ערבות בתות, חלוף-בן שנתי-חד       Echium angustifolium CC ES עכנאי שרוע

 בעיקר מופר מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים חולות ורודרלי חלוף-בן שיח-בן         Parentucellia latifolia CC פרחים-עלקלוק צהוב

 טבעי בלבד בתות הספר  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים שיחים- בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Orobanche aegyptiaca C עלקת מצרית

 בעיקר מופר החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו בתות חלוף-בן שנתי-חד         Kickxia aegyptiaca F עפעפית מצרית

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, הספר,בתות   תיכוני,-ים ערבי-סהרו - תיכוני -ים מדבר בתות, קיימא-בן שיח-בן         Kickxia elatine C עפעפית שרועה

 חצי-חצי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Plumbago europaea CC עפרית אירופית

 בעיקר טבעי החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Rubia tenuifolia R פואה מצויה

 בעיקר טבעי החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא-בן שיח/מטפס         Haplophyllum buxbaumii C פיגמית מצויה

 טבעי בלבד מדבריות  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות קיימא-בן שיח-בן         Filago palaestina F ישראלי-פילגון ארץ

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו בתות חלוף-בן שנתי-חד         Filago desertorum F פילגון מדברי

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים ערבי- סהרו - טורני -אירנו שיחים, מדבר-ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Filago pyramidata CC פילגון מצוי

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Filago contracta CC פילגון קפוץ

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו שיחים- בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Ficus carica C פיקוס התאנה

 חצי-חצי מדבריות בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתי גידול לחים קיימא-בן עץ         Campanula hierosolymitana CC פעמונית ירושלים

 טבעי בלבד מדבריות הספר,בתות   תיכוני,-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים חלוף-בן שנתי-חד       Campanula erinus C EL פעמונית קטנה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים חלוף-בן שנתי-חד         Campanula rapunculus CC פעמונית קיפחת

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Factorovskya aschersoniana C פקטורית אשרסון

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Bunium paucifolium C פקעון נאה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Papaver umbonatum F פרג אגסי

 בעיקר טבעי החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Papaver hybridum CC פרג זיפני

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Hippocrepis unisiliquosa F תרמילים-פרסה דלת
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 אדום
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  זר/נטוע/
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 צורת חיים
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 רמת מופרות תפוצה בישראל וארצות שכנות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Prasium majus CC פרסיון גדול

 חצי-חצי החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Hypericum triquetrifolium CC פרע מסולסל

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים קיימא-בן שיח-בן         Hypericum lanuginosum F פרע צמיר

 טבעי בלבד מדבריות ערבות,  הספר,בתות  תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים בתי גידול לחים חלוף-בן שנתי-חד         Pulicaria arabica F פרעושית ערבית

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא-בן שיח-בן         Linum strictum F פשתה אשונה

 טבעי בלבד בתות הספר תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Linum nodiflorum F פשתה מצויה

 טבעי בלבד בתות הספר תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Linum pubescens C פשתה שעירה

 בעיקר טבעי בתות הספר תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Linaria chalepensis C צובא-פשתנית ארם

 בעיקר טבעי החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Linaria micrantha F פשתנית זעירה

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Linum corymbulosum CC פשתת המכבד

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Tulipa agenensis C צבעוני ההרים

 טבעי בלבד תיכוני-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות  תיכוני,-חורש ויער ים חלוף-בן גיאופיט   Moraea sisyrinchium C     1 צהרון מצוי

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים מדבר שיחים,- ערבות בתות, חלוף-בן גיאופיט         Sedum caespitosum CC צורית אדומה

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Sedum palaestinum F ישראלית-צורית ארץ

 טבעי בלבד בתות הספר  תיכוני,-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים חלוף-בן שנתי-חד       Sedum rubens RR EL צורית בלוטית

 טבעי בלבד בתות הספר  תיכוני,-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים קיימא-בן שיח-בן         Sedum sediforme F צורית גבוהה

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים סיבירי-אירו - תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים חלוף-בן שנתי-חד         Dactylis glomerata RR ציבורת ההרים

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Dianthus tripunctatus CC שנתי-ציפורן חד

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות קיימא-בן שנתי-חד         Dianthus strictus RP ציפורן נקוד

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים שיחים- בתות, ערבות קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Calendula arvensis C חתול מצויות-ציפורני

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים מדבר שיחים,- ערבות בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Silene behen CC ציפורנית כרסנית

 טבעי בלבד החרמון ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Silene nocturna F ציפורנית לילית

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים שיחים- בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Silene colorata C ציפורנית מגוונת

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, הספר,בתות   תיכוני,-ים תיכוני-ים שיחים- בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Silene aegyptiaca CC ציפורנית מצרית

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו שיחים-ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Silene tridentata RR ציפורנית משוננת

 בעיקר טבעי החרמון ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Silene vulgaris F ציפורנית נפוחה

 חצי-חצי החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים- בתי  שטחים מעובדים, בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Silene dichotoma CC ציפורנית ענפה

 בעיקר טבעי החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים שטחים מעובדים בתות, חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Crucianella macrostachya F שיבולת-צלבית ארוכת

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Minuartia decipiens CC צללית אשונה

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים חלוף-בן שנתי-חד         Minuartia hybrida C צללית הכלאיים

 טבעי בלבד החרמון  מדבריות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Minuartia mediterranea CC תיכונית- צללית ים

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Bupleurum subovatum R שור חרוזה-צלע

 חצי-חצי ערבות  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני- תיכוני ומערב אירנו-ים שטחים מעובדים בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Capparis zoharyi C צלף קוצני

 טבעי בלבד החרמון ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Eremostachys laciniata F צמר מפוצל

- גידול מופרעים- בתי מחשופים של סלעים קשים, קיימא-בן שיח         Phagnalon rupestre C צמרנית הסלעים
 מופרים

 חצי-חצי החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים קיימא-בן שיח-בן         Astragalus palaestinus C ישראלי-קדד ארץ

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים מדבר שיחים,-ערבות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Astragalus hamosus F קדד האנקולים

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Astragalus epiglottis C קדד זעיר

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שנתי-חד         Astragalus callichrous F קדד יפה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים ערבי-סהרו שיחים-ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Astragalus asterias C קדד מצליב

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים ערבי-סהרו - תיכוני -ים מדבר שיחים,-ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Carthamus tenuis F קורטם דק

 חצי-חצי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Coridothymus capitatus CC קורנית מקורקפת

 טבעי בלבד החרמון  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שיח-בן   Deverra tortuosa CC     1 קזוח עקום

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים ערבי-סהרו שיחים-ערבות קיימא-בן שיח-בן         Anthemis sp. C קחוון ב.מ.

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים ערבי- סהרו -טורני -אירנו - תיכוני -ים מדבר שיחים,- ערבות בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Anthemis pseudocotula CC ון מצויקחו

 בעיקר טבעי החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות  תיכוני,-חורש ויער ים קיימא-בן שיח         Calicotome villosa CC קידה שעירה

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים ערבי- סהרו -טורני -אירנו - תיכוני -ים מדבר שיחים,- ערבות בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Conyza bonariensis CC קייצת מסולסלת

 מופר בלבד החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  אמריקני מופרים-גידול מופרעים- בתי  שטחים מעובדים, חלוף-בן שנתי-חד זר       Smilax aspera CC קיסוסית קוצנית

 טבעי בלבד החרמון  תיכוני,-ים תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא-בן שיח/מטפס         Echinops adenocaulos CC קיפודן מצוי

 בעיקר טבעי החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Carlina curetum CC קיצנית כרתית

 בעיקר טבעי תיכוני-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב       Cynara syriaca F ES קנרס סורי

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Scutellaria brevibracteata CC קערורית סגולה



  סקר בא"פ לכיש  

  

  

 ~88 ~  

 אנדמיות שכיחות שם מדעי שם עברי
 'מס

 אדום
 מוגן

  זר/נטוע/
 תרבותפליט 

 צורת חיים
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 רמת מופרות תפוצה בישראל וארצות שכנות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Garidella unguicularis C קצח הציפורן

 טבעי בלבד בתות הספר  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Nigella arvensis F קצח השדה

 טבעי בלבד ערבות  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו קרקע לס, חולות חלוף-בן שנתי-חד         Garidella nigellastrum C פרחים- קצח זעיר

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד     Nigella ciliaris O   2.5 קצח ריסני

 בעיקר טבעי בתות הספר  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Carduus argentatus C קרדה מכסיפה

 חצי-חצי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי חלוף-בן שנתי-חד         Crassula alata CC קרסולה מכונפת

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים קרקע רדודה חלוף-בן שנתי-חד         Cnicus benedictus F קרצף מבורך

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים שיחים- בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Reseda alopecuros F רכפה גדולה

 בעיקר טבעי בתות הספר  תיכוני,-ים טורני-אירנו בתות חלוף-בן שנתי-חד     Reseda globulosa X   4.2 רכפה כרסתנית

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד       Reseda alba R EP רכפה לבנה

 חצי-חצי בתות הספר תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות קיימא-בן שנתי-חד         Cyclamen persicum C רקפת מצויה

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות  תיכוני,-חורש ויער ים חלוף-בן גיאופיט   Osyris alba CC     1 שבטן לבן

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא-בן שיח-בן         Ononis sp. C ק ב.מ.שבר

 בעיקר טבעי החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שנתי-חד         Ononis pubescens CC ק דביקשבר

 בעיקר טבעי החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Ononis biflora C ק חיוורשבר

 טבעי בלבד בתות הספר  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Ononis ornithopodioides F ק משונץשבר

 טבעי בלבד מדבריות ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Ononis mollis F ק נטוישבר

 טבעי בלבד ערבות  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Ononis sicula F ק סיצילישבר

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים ערבי- סהרו -טורני -אירנו - תיכוני -ים מדבר שיחים,-ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Ononis spinosa C ק קוצנישבר

 חצי-חצי החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Ononis viscosa C פרח-ק קצרשבר

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף-בן גיאופיט         Allium sp. C ב.מ. שום

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, הספר,בתות   תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים שיחים- ערבות בתות, חלוף-בן גיאופיט         Allium daninianum C שום האבקנים

 טבעי בלבד החרמון  מדבריות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות קיימא-בן שנתי-חד         Allium neapolitanum F שום משולש

 חצי-חצי מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Foeniculum vulgare CC ר פשוטשומ

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים שיחים- בתות, ערבות חלוף-בן גיאופיט         Hedypnois rhagadioloides CC שופרית כרתית

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Avena barbata CC שועל מתפרקת-ולתשיב

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Avena sterilis CC שועל נפוצה-ולתשיב

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים קיימא-בן שיח-בן         Hyoscyamus aureus CC רון זהובשיכ

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Phlomis viscosa CC שלהבית דביקה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו בתות קיימא-בן שיח-בן       Phlomis brachyodon CC EP שיניים-בית קצרתשלה

 טבעי בלבד החרמון  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שיח-בן         Andrachne telephioides C שלוחית קירחת

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, הספר,בתות   תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים שיחים,-ערבות קיימא-בן שנתי-עשבוני רב         Erucaria hispanica F שלח ספרדי

 בעיקר טבעי ערבות  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Tripodion tetraphyllum C שלחופן קרומי

 טבעי בלבד בתות הספר  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Cephalaria joppensis C ון יפואישלמ

 בעיקר טבעי החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, חלוף-בן שנתי-חד         Helianthemum syriacum CC ון אזוביונישמש

 טבעי בלבד החרמון  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Helianthemum vesicarium F ון הדורשמש

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו שיחים- בתות, ערבות קיימא-בן שיח-בן         Helianthemum salicifolium F ון מצוישמש

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו מדבר שיחים,- ערבות בתות, קיימא-בן שנתי-חד         Helianthemum aegyptiacum CC ון מצרישמש

 טבעי בלבד ערבות  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Helianthemum ledifolium C ון ריסנישמש

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים מדבר שיחים,- ערבות בתות, קיימא-בן שנתי-חד         Helianthemum lasiocarpum C ון שעירשמש

 טבעי בלבד ערבות  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד         Schismus sp. F ע ב.מ.שסי

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, הספר,בתות   תיכוני,-ים ערבי- סהרו - טורני -אירנו שיחים, מדבר-ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Hordeum bulbosum C שעורת הבולבוסין

 טבעי בלבד החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Hordeum spontaneum CC שעורת התבור

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Vulpia myuros CC ב מצוישעל

 בעיקר טבעי ערבות  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד         Chaetosciadium trichospermum C שערור שעיר

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים מדבר שיחים,- ערבות בתות, חלוף-בן שנתי-חד       Artedia squamata CC ES שפרירה קשקשנית

 טבעי בלבד מדבריות בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Ephedra foeminea CC שרביטן מצוי

 בעיקר טבעי החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא-בן שיח/מטפס         Lomelosia palaestina C ישראלית-תגית ארץ

 טבעי בלבד החרמון  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Lomelosia prolifera C תגית מצויה

 בעיקר טבעי ערבות בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Aristida adscensionis CC מלען מצוי-תלת

 טבעי בלבד החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Trifolium bullatum CC תלתן גולתי

 טבעי בלבד החרמון ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Trifolium scabrum C תלתן דוקרני
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 אנדמיות שכיחות שם מדעי שם עברי
 'מס

 אדום
 מוגן

  זר/נטוע/
 תרבותפליט 

 צורת חיים
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 רמת מופרות תפוצה בישראל וארצות שכנות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Trifolium argutum C תלתן האלמוות

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים ערבי- סהרו -טורני -אירנו - תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים מדבר, שיחים,-ערבות חלוף-בן שנתי-עשבוני רב         Trifolium purpureum C תלתן הארגמן

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Trifolium pilulare C תלתן הכדורים

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Trifolium cherleri CC תלתן הכפתורים

 טבעי בלבד בתות הספר  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Trifolium resupinatum F תלתן הפוך

 טבעי בלבד החרמון ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Trifolium spumosum CC תלתן הקצף

 טבעי בלבד תיכוני-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Trifolium campestre F תלתן חקלאי

 טבעי בלבד החרמון ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Trifolium stellatum CC תלתן כוכבני

 טבעי בלבד החרמון  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Trifolium tomentosum C תלתן לביד

 טבעי בלבד החרמון ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  טורני-אירנו - תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד         Trifolium dasyurum CC תלתן נאה

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, ערבות,  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Trifolium eriosphaerum C תלתן צמיר

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר,  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד       Trifolium clypeatum C ES תלתן תריסני

 טבעי בלבד החרמון  בתות הספר, תיכוני,- ים  תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Reichardia intermedia C תמריר בינוני

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד     Reichardia tingitana RR   2 תמריר מרוקני

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר,  תיכוני,-ים טורני-אירנו - תיכוני -ים שיחים, מדבר-ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Clypeola jonthlaspi CC תריסנית מלולה
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 להטמעת הערכיות האקולוגית בתכניות האימונים של הבסיס המלצות –' נספח ד 6.4

 :זואולוגיתהתייחסות לערכיות  6.4.1

  יבוצעו אימונים ביבש בלבד. –בשטחים בערכיות זואולוגית מירבית  •

 יוני) בשטחים אלו יצומצמו למינימום האפשרי.- האביב (מרץאימונים בעונת  •

- מ' ומעלה, במהלך עונת הקינון (מרץ 250פעילות אימונים תורחק מקרבת קינוני דורסים גדולים לטווח של  •

 אוגוסט).

  :התייחסות לערכיות בוטנית 6.4.2

 יבוצעו אימונים ביבש בלבד. –בשטחים בערכיות בוטנית מירבית  •

 מאי) למינימום האפשרי.- יצומצמו האימונים בעונת האביב (פברואר –נית גבוהה מאד בשטחים בערכיות בוט •

  :מיני צמחים נדירים 6.4.3

 נדירים.צמחים לא יבוצעו אימונים בפוליגונים שבהם אותרו מיני  •

  :/מתפרציםמיני צמחים פולשים 6.4.4

 .זריעי אורן ירושליםאזורים המאולחים בשיטה כחלחלה, ולדילול ג לטיפול בתבוצע פעילות בתיאום עם רט" •

 :סניטציה 6.4.5

 לצמצום באמצעים לנקוט יש ,סביבו והחתולים התנים אוכלוסיות על הבסיס השפעת את לצמצם מנת על •

 מהשלכת כליל להימנעוהמתאמנים  הבסיס חיילי והדרכת ההרמטית סגירתם, פחים הטמנת: המזון זמינות

 .בר חיות האכלתמו בפחים שלא פסולת

 יש לפנות את כל האשפה הנערמת בשטח בתחומי האימונים, מייד עם סיום פעילות החיילים במתחם.  •
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 לכיש פ"בבא הרגישות לשריפות והקטנת לצמצום אב תוכנית –נספח ה'  6.5

  ראה: בנפרד. מצורף
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 לכיש פ"בבא הטבע ערכי מיפוי לאור לאימונים הנחיות גיבוש סיכום –' נספח ו 6.6

  להנחיות כלליות הגדרות 6.6.1

  .נדירים צמחים מיני שבהם ערוצים למעט, נמוכה ערכיות בעלי מוגדרים הנחלים ערוצי .1

  .יוני- מרץ החודשים בין מוגדר הציפורים מיני רוב עבור אביב .2

  .אוגוסט- מרץ החודשים בין מוגדרת גדולים דורסים לעופות הקינון תקופת .3

  :כלליות קטגוריות ששל מתחלקות ימוניםהא ישטח עבור ההנחיות .4

  .מגבלות ללא שטח  .א

' ליח השטח בהקצאת אחרונה עדיפות( האביב בחודשי הכרחי למינימום אימונים צמצום  .ב

  ).מתאמנות

  .בלבד" יבש"- ב אימונים  .ג

  .הקינון בתקופת בלבד" יבש"- ב אימונים  .ד

  .האביב בחודשי) ורגלי רכוב( בלבד צירים על תנועה  .ה

  אין כניסה.  .ו

 יישום ההנחיות 6.6.2

תיקי הכנת בבתכנון גרף האימונים השנתי של הבסיס, ו) יוטמעו 21מפה הנחיות אלו והמפה הנלווית ( .1

 התרגיל.

 ההנחיות והמפה הנלווית יופיעו בפנקס הכיס למפקד, ויימסרו ליחידות המתאמנות עם הגעתן. .2

 סגל הבסיס יתודרך בהתאם. .3
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  בחלוקה לשטחי האימוניםפירוט ההנחיות  6.6.3

צבעים  הנחיות שטח אימונים מס"ד
  מפהב

  צהוב אימונים ביבש בלבד אלירז א' 1
  סגול באביב תנועה מאושרת על צירים בלבד

  צהוב אימונים ביבש בלבד אלירז ב'  2
  לסגו באביב תנועה מאושרת על צירים בלבד

לש"ביה ישנה והשטח  3
 מדרום לה

  צהוב ביבש בלבדתנועה ללש"ביה 

  צהוב ביבש בלבד אימונים וואדי שדאות 4
  ירוק צמצום הפעילות למינימום באביב

   על פי תיק התרגיל -פעילות תתבצע באיזורים מצומצמים ומוגדרים בלבד 
   אימונים בסטריפים בלבד גויבה 5

  כחול על פי מגבלות בטיחות באש ,בלבדבין החודשים נובמבר לאפריל אימון ברטוב 
  צהוב  אימונים ביבש בלבד משטח נהיגה 6

  סגול תנועה על צירים בלבד
  צהוב אימונים ביבש בלבד שטח אימונים סבך 7

  ירוק צמצום הפעילות למינימום באביב
  כחול בהיר אין מגבלות קוקיות 8

  כחול בהיר אין מגבלות יואב 9

ת באש -נטוע (ממערב לציר) ביער  1,2קונוט  10   כחול בהיר ללא מגבלות למעט בטיחו
  ירוק צמצום הפעילות למינימום באביב - שטח טבעי (ממזרח לציר) 

  צהוב אימונים ביבש בלבד ספיר 11
  כחול בהיר ללא מגבלות -עולם הגדר 

  ירוק צמצום הפעילות למינימום באביב
  כחול בהיר ללא מגבלות רימון 12

  כחול בהיר ללא מגבלות מטווחים מזרח 13

  כחול בהיר ללא מגבלות  לש"ביה חדשה 14

  צהוב אימונים ביבש בלבד קוקיה דרום 15

  צהוב אימונים ביבש בלבד יואב דרום 16

בלבד בין מרץ לאוגוסט - 7סטריפ  יובלים מזרח 17   כתום אימונים ביבש 

  כחול בהיר אין מגבלות יובלים מערב 18

  אדום אין כניסה -שטח נתירים  מטווחים מערב א, ב 19

  כחול בהיר אין מגבלות שדאות א' 20

  כתום ללא אימונים בין מרץ לאוגוסט שדאות ב' 21

  סגול תנועה על צירים בלבד קומרוס א', ב' 22
  צהוב אימון ביבש בלבד

  כחול בהיר ללא מגבלות - אימון בסטריפ בלבד  מטווח חבלה 23

   ללא אימונים באלפ"ה  גרזן 24
  צהוב אימון ביבש/לח בלבד

  סגול תנועה על צירים בלבד חליבן 25
  צהוב אימונים ביבש בלבד

  בהירכחול  אין מגבלות שחר מערב 26

  ירוק צמצום הפעילות למינימום באביב שחר מזרח 27

  צהוב אימון ביבש בלבד גבעת אגוזית 28
  סגול תנועה על צירים בלבד
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  מפת הנחיות לפעילות בשטחי האימונים בבא"פ לכיש :21מפה 

 


