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אמנון גת – קיבוץ רעים
ולמצטרפים לסיורים :אמנון יגר ,אלי וייס ,אוריאל וייס ,יונה ליפשיץ.

אם נפלו טעויות במסמך זה ,הן באחריות העורכים לבדם.
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תקציר
חבל אשכול מתאפיין בפסיפס יוצא דופן ועשיר בערכי טבע ,נוף ומורשת .בחבל ארץ זה נמצאות על
פני שטח קטן יחסית ,מספר יחידות אקולוגיות ייחודיות בקנה המידה הארצי ,שנמצאות בסיכון:
שטחי חולות ולס – בתמהיל משתנה בהתאם למרחק מהים ,לרום הקרקע ולגרדיינט צפון-דרום
ומזרח-מ ערב; רכסי הכורכר הדרומיים ביותר בארץ; ועמקי הנחל האיתן (בקטעים מסויימים)
המערבי ביותר בארץ – נחל בשור .זאת ,בנוסף לשטחי החקלאות הנרחבים ,ליערות הנטועים,
לבורות המים העתיקים ,לאתרי המורשת של ימי קום המדינה וליישובים החקלאיים עצמם.
המרחב נמצא כיום בראשיתו של תהליך תכנוני נרחב ,כחלק מתכנית מתאר כוללנית למועצה
האזורית אשכול .הסקר המפורט במסמך זה נועד להוות בסיס מידע לאזור חבל אשכול והמועצה,
ובסיס לדיון ,שיתוף והסכמה בין הגורמים השונים שמעורבים בניהול השטח .מטרת הסקר הייתה
לגבש תמונת מצב כוללת אודות ערכי הטבע ,הנוף והמורשת באזור ,על-ידי מיפוי רציף של כלל
תצורות הצומח וטיפוסי הצומח שבתחום הסקר ,דגמי תפוצתם וערכיותם האקולוגית; הגדרת יחידות
הנוף וערכיותן הנופית-תרבותית; כמו גם איתור אתרי מורשת האדם ,מיפויים ,תיאור מצבם ובחינת
פוטנציאל שימורם ושיקומם .הסקר מתייחס למרחב כרצף גיאוגרפי אחד – יערות ,שמורות טבע
ושטחים שאינם מוגנים ,ומניח בסיס מידע לתכנון וניהול רב-תכליתיים של השטחים הפתוחים עבור
הגופים מנהלי השטח באזור .כך ,יוכלו התכנון והניהול להתבצע באופן שבו הם יתרמו הן לשמירת
איכותם האקולוגית והנופית של השטחים הפתוחים ,הן לרווחת תושבי האזור והמבקרים.
חבל אשכול ,שמכונה "בין מזרע לישימון" ,נמצא באזור מישור חוף הנגב (או "הנגב המערבי") ,אזור
המעבר בין המדבר הצחיח לשפלת החוף הים-תיכונית .זהו אזור של מישורים וגבעות נמוכות,
שמשתרע בין מישור חוף פלשת בצפון-מזרח ,חבל עזה בצפון-מערב ,שפלת הנגב בדרום-מזרח
וחולות אל עריש שמעבר לגבול בדרום-מערב .גבולותיו המערביים והדרומיים-מערביים של האזור
הינם גבולות מדיניים (מול חבל עזה ומצרים) .את המועצה חוצה מדרום לצפון נחל בשור ,שמהווה
הנקז העיקרי של השטח ומעין חוט שדרה לכל האזור .בתרונות הלס ,שמאפיינים את צידי הנחלים,
מהווים את התופעות הגיאומורפולוגיות הבולטות ביותר באזור .בצפון החבל בולטים רכסי כורכר
עתיקים ,במרכזו – מישורי הלס ,ובדרום החבל משתרע אזור חולות נרחב בשלבי התייצבות שונים:
מדיונות של חולות נודדים ,דרך דיונות מיוצבות למחצה ,ועד לחולות מיוצבים.
מבחינה נופית ,מתאפיין חבל אשכול בנוף חקלאי כפרי נרחב ,עם שדות פתוחים ואופק שנשקף
למרחוק .בשטח הסקר זוהו שלושה מכלולים נופיים חשובים במיוחד )1( :אזור החולות – חולות
עגור ומישורי צאלים .אזור זה מהווה שטח מדברי פתוח של דיונות חול נרחבות .ערכיותו הרבה
נובעת הן מהיותו שטחי טבעי גדול ,והן מהיותו נוף מדברי ייחודי; ( )2בתרונות הבשור – אזור זה
הינו בעל מורכבות נופית גבוהה ,עם בתרונות טבעיים ומיוערים ,ומראה חישות הקנים שמלווה את
גדות נחל בשור לכל אורכו .נסיעה לאורך הנחל הינה חווייה נופית משמעותית ,שכוללת מעבר מאזור
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המדבר באזור צאלים ,לצידו של נחל זורם שמשובצים לאורכו נביעות ,בתי-גידול לחים ,פריחות
מרשימות ,מתחמים ארכיאולוגיים והיסטוריים ,בתות ויערות ,ועד לאזור הספר הים תיכוני; ( )3אזור
שדות בארי-כיסופים  :מרחב זה הינו אזור בעל מורכבות נופית גבוהה ,עם שדות פתוחים ,יערות
לאורך ערוצי נחלים ,פריחה מרשימה ונוף כפרי פתוח ייחודי.
חבל אשכול עשיר גם בסיפורים היסטוריים ,כאשר שניים מהסיפורים החשובים במרחב הינם בורות
המים והבארות העתיקים ,וסיפור ההתיישבות והמאבק לעצמאות ישראל בעת החדשה .בורות המים
העתיקים והבארות ,הינם נכס ארכיאולוגי עיקרי וייחודי ,שניתן לזיהוי בשטח בחלקים ניכרים מתחומי
המועצה .עם זאת ,חלק מהבורות נמצאים בשטחים חקלאיים ואינם נגישים לציבור .כיום ,הונגשו
למבקרים מתקני מים בודדים – רובם ככולם ב"-דרך מתקני המים" בחניון רעים .בסקר הנוכחי נעשה
מאמץ רב לאתר את כל הבורות שניתנים כיום לזיהוי על פני השטח ולתעד אותם .מומלץ לתת
עדיפות לשימור מכלולי הבורות הגדולים (בפרט סביב בארי ,חורבת מעון וחורבת גררית) או לאלו
השמורים יחסית (כולל מרזבי חרס ובריכות שיקוע נלוות) ולשקמם ,וכן לערוך סקר ייעודי לצורך
שימורם.
מבחינת רציפות השטחים הפתוחים בשטח הסקר ,ניתן לזהות מספר שטחי ליבה ,כאשר המרכזיים
ביניהם הינם חולות צאלים-עגור ונחל בשור ,על שטחי החקלאות הפתוחים מצידיו .עם זאת ,השטח
מקוטע על-ידי מספר כבישים אשר עוברים הרחבה ועלייה בנפחי התנועה בשנים האחרונות .ישנה
חשיבות רבה בשימור החקלאות הפתוחה ובבניית מעברים לבעלי-חיים בנקודות חצייה קריטיות של
תשתיות האורך ,לצורך חיזוק רצף השטחים הפתוחים ושימור המסדרון האקולוגי הארצי.
מבחינה בוטנית ,מתאפיין חבל אשכול במעבר חד מצומח בעל מאפיינים ים-תיכוניים בצפון ,לצומח
בעל אופי מדברי בדרום .במרחב הסקר ניתן למצוא בכפיפה אחת מינים מדבריים שנפוצים בנגב,
ונמצאים בגבול תפוצתם הצפוני-מערבי ,לצד מינים ים-תיכוניים שנפוצים במישור החוף ובשפלה,
ונמצאים בגבול תפוצתם הדרומי .השוני בחברות הצומח כתלות בממוצע המשקעים הרב-שנתי ניכר
בבירור .צפון אזור הסקר מעובד ברובו בחקלאות אינטנסיבית .המשארים העיקריים הם היערות
הנטועים ,בתרונות הנחלים ושמורת מכתש בארי .משארים אלה ,מלבד מכתש בארי ,מכוסים
בחורשות וביערות נטועים בצפיפויות משתנות .אפיק הבשור מאופיין בחורש גדות נחלים של אשל
היאור וקנה מצוי ,ובשוליו שיחיות של מלוח קיפח וכתמי בתה בשלטון ינבוט השדה .בערוץ הנחל
גדלים גם מיני עצים פולשים רבים ,בעיקר שיטת עלי-הערבה ושיטה כחלחלה .בתרונות נחל בשור
מאופיינים בקרקע לסית ,ומפותחת בה בתה מדברית דלילה עם עצים בודדים של שיטה סלילנית,
בעיקר בין רעים לצאלים ,שמתאפיינת כאן בגבול תפוצתה הצפוני ,בדגם דליל מאד .אזור החולות
מאופיין בבתה דלילה אופיינית לאזורי החולות בדגם משתנה בהתאם לגיל החולות ,מידת
התייצבותם והמפנה .המרחב הצפוני של החולות עבר ברובו פיתוח חקלאי ,והמשארים הטבעיים
קטנים מאד ונדירים .בכמה מהמשארים (כמו ליד ניר-יצחק וגבעת האירוסים של גבולות) שרדו
אוכלוסיות של אירוס הנגב – מין בסכנת הכחדה שאנדמי לחולות מערב הנגב (וחודר מעט לצפון-

5

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

מזרח סיני) ,בעל פרחים גדולים בגוון סגול עמוק .אוכלוסיותיו הצפוניות ביותר בעולם תועדו
בבתרונות נחל בשור ,ליד מגן ומדרום לאורים .חלקן ככל הנראה כבר נכחדו ,יחד עם אוכלוסיות
אחרות בתחום הסקר ,וייתכן שבעתיד הקרוב ייסוג קו התפוצה הצפוני של אירוס הנגב ,דרומה אל
קו חולות צאלים – ניר-יצחק.
כמו בצומח ,מהווה מרחב הסקר גם מפגש של עולם החי הים-תיכוני והמדברי ,עם מפגש של מינים
אופייניים ,שהבולט שבהם הוא המפגש של שני מיני הצבי הנפוצים בארץ :צבי הנגב והצבי הישראלי.
הבסיס לקיום עולם החי במרחב הינו הפסיפס של שטחים טבעיים ,מיוערים וחקלאיים .פסיפס זה
מאפשר שטחי שיחור וצייד באזורים החקלאיים ,קישוריות בין שטחים טבעיים ואזורי חיות בשטחים
המיוערים והטבעיים.
לסיכום ,נמצא כי בחבל אשכול ישנם מספר מכלולים בעלי ערכיות אקולוגית ,נופית ותרבותית גבוהה
מאד .מכלולים אלו ,שכוללים את נחל בשור ,גבעות בארי-כיסופים וחולות צאלים-עגור ,הם בעלי
חשיבות לא רק בקנה המידה המקומי ,אלא גם בקנה המידה הארצי .חשוב לשמר נכסי טבע ,נוף
ותרבות אלו ולטפחם ,הן לרווחת תושבי המועצה עצמם – אנשים ,חיות וצמחים ,והן לטובת מבקריה
הרבים מהארץ ומהעולם.
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רקע כללי

1
1.1

רקע לביצוע הסקר

בחבל אשכול נמצאות על פני שטח קטן יחסית מספר יחידות אקולוגיות ייחודיות בקנה המידה
הארצי ,שנמצאות בסיכון :שטחי חולות ולס – בתמהיל שמשתנה בהתאם למרחק מהים ,לרום פני
הקרקע ,ולגרדיינט צפון-דרום ומזרח-מערב; רכסי הכורכר הדרומיים ביותר בארץ; ועמקי הנחל
האיתן (בקטעים מסויימים) הדרומי ביותר בארץ – נחל בשור .יחד עם שטחי החקלאות הנרחבים,
יערות נטועים ,אתרי מורשת של ימי קום המדינה ויישובים חקלאיים – מהווה האזור פסיפס ייחודי
ועשיר בערכי טבע ,נוף ומורשת.
הסקר מבקש לתת כלי נוסף לתכנון רחוק טווח של מרחב המועצה .זאת ,על רקע שני תהליכים
מרכזיים שהוגדרו ב 2019-כבעלי חשיבות עליונה:
 .1צמיחה דמוגרפית ופיתוח מואץ ,שמתקיימים בכל ישובי המועצה.
 .2הגדרת הפרמטר של "שמירה ושיפור איכות חיי התושבים" כאחת ממטרות העל של המועצה.
מרחב הסקר נמצא כיום בראשיתו של תהליך תכנוני נרחב כחלק מתכנית מתאר כוללנית למועצה.
התכנית נמצאת בשלביה הראשונים ,ועל כן ישנו כעת משנה חשיבות להכנת רקע מקיף לתכנון,
שיאפשר תכנון מושכל שמתבסס על מידע מלא ככל האפשר של ערכי הטבע מחד והצרכים
התכנוניים מאידך.

1.2

מטרות הסקר



תיעוד ,מיפוי וניתוח ערכי הטבע ,הנוף ומורשת האדם במועצה אזורית אשכול.



הערכת ערכיות סביבתית-אקולוגית-נופית של השטחים הפתוחים במועצה.



זיהוי קונפליקטים והזדמנויות לשיקום ,שימור ופיתוח.



בסיס להסכמות.



כלי בידי מתכננים וגופי שמירת טבע ונוף.



רקע לתכנון ,ניהול וממשק של שטחים פתוחים באזור המועצה.

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

1.3

גבולות הסקר

גבולות סקר זה נקבעו על בסיס גבולות מועצה אזורית אשכול .המועצה משתרעת מגבול רצועת
עזה מצפון-מערב  ,שמורת מכתשי בארי מצפון ,חולות עגור מדרום והשדות החקלאיים שבקו
היישובים צאלים-אורים-בארי ממזרח .לתחום זה נוסף אזור נחל בשור שממערב לכביש  ,234שהוא
מעין "מובלעת" בתחום המועצה (מפה  .)1תחום הסקר מהווה את האזור שבו התבצעו מיפוי ואיפיון
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משאבי הטבע והנוף ,ובעקבותיהם תהליך ההערכה של משאבים אלו .יחד עם זאת ,הסקירות
הנושאיות השונות בחוברת זו כוללות גם רקע על אזור נרחב יותר ,שתחום הסקר נמצא בזיקה אליו
(בהיבטים יישוביים ,גיאולוגיים ועוד) .אתרי המורשת שבתחומי היישובים (וישנם רבים כאלה באזור
הסקר) מהווים חלק חשוב מנוף האזור ומוזכרים בסקירות ,אך אינם נכללים בתהליך ההערכה –
היות שההערכה מתמקדת בשטחים הפתוחים בלבד.

1.4

שיטת העבודה

שיטת העבודה בסקר זה פותחה ביחידת סקרי טבע ונוף במכון דש"א (דמותה של ארץ) ,בהמשך
לעבודתו של איתן גידליזון (( )1988איור .)1
 1.4.1שלב א' – איסוף ואפיון המצאי
בשלב הראשון של הסקר נאספו ונותחו שכבות ממ"ג ומקורות מידע קיימים :תצלומי אוויר ,מפות
רקע שונות (ליתולוגיה ,גיאולוגיה ,קרקעות ,שיפועים) ,בסיסי מידע של צומח ובע"ח (ממאגר רשות
הטבע והגנים ,מרכז הצפרות הארצי ואתר  ,)BioGISמידע על מיקומם ומאפייניהם של אתרים
ארכיאולוגיים (מרשות העתיקות) ,וכן מאמרים ומחקרים שונים שעוסקים באזור ומידע בע"פ מאנשים
שמתמחים בתחומים הללו.
מידע זה שימש לצורך הכנת תכנית לסקר השדה ,שבוצע בשני שלבים :תחילה בוצעו סקר נוף
ואתרים ,סקר בוטני רציף של השטח וסקר ומפגעים .על בסיס סקרים אלו יבוצע בהמשך סקר צומח
מפורט מדגמי .שילוב המידע הקיים בתוספת המידע החדש היווה את הבסיס לתוצרים הבאים:


מפת יחידות נוף



מפת אתרי נוף ומורשת האדם



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

 1.4.2שלב ב' – הערכה נושאית – ערכיות נוף ,ערכיות צומח ורצף השטחים הפתוחים
על בסיס הנתונים שנאספו הוערך מצב יחידות הנוף ויחידות הצומח ודורגה ערכיותן .כמו כן ,בוצע
חישוב של רצף השטחים הפתוחים .פירוט על תהליכי ההערכה וחישוב הרצף מפורט בהמשך
בפרקים הלוונטיים .תוצרי שלב זה הם:


מפת ערכיות נופית



מפת רצף שטחים פתוחים



מפת ערכיות בוטנית



מפת ערכיות חקלאית (מההיבט האקולוגי)



מפת ערכיות זואולוגית
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 1.4.3שלב ג' – שילוב נתונים והערכות
הנתונים וההערכות בתחומים השונים שולבו במפות מסכמות .תוצרי שלב זה הם:


מפת ערכיות מרחבית :מפה שמשלבת את רצף השטחים הפתוחים ומפת המסדרונות
האקולוגיים.



מפת ערכיות אקולוגית :מפה שמשלבת את הערכיות הבוטנית ,החקלאית והזואולוגית.



מפת ערכיות כוללת :מפה שמשלבת את הערכיות האקולוגית והערכיות המרחבית.

חשוב לציין כי שלבי ההערכה השונים מתבססים על שלב אפיון המצאי ,והם מכילים פרשנות שלו.
לפיכך ,בשימוש בתוצאות הסקר ,יש חשיבות להסתכלות גם על נתוני הבסיס של אפיון המצאי.
 1.4.4שלב ד' – ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות
על-פי התוצרים מכל השלבים הקודמים ,נוסחו מספר המלצות לתכנון וממשק עתידיים של האזור,
והמלצות לשימור ,טיפוח ופיתוח במועצה אזורית אשכול.
איור  .1תרשים זרימה של תהליך הסקר.
רקע זהוב – שלב א' :איסוף מידע קיים וסקר שדה; רקע תכול – שלב ב' :עיבוד הנתונים; רקע כתום – תוצרים ראשוניים
(מפות נושאיות); רקע ירוק – תוצרים מעובדים (מפות ערכיות נושאיות); רקע ורוד – שלב ג' :תוצרים מעובדים סופיים
(מפות ערכיות משולבות).
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מבואות

2
2.1

גיאוגרפיה

מועצה אזורית אשכול נמצאת באזור הגיאוגרפי :מישור חוף הנגב (או "הנגב המערבי") .זהו אזור
של מישורים וגבעות נמוכות ,שמשתרע בין מישור חוף פלשת בצפון-מזרח ,חבל עזה בצפון-מערב,
שפלת הנגב בדרום-מזרח וחולות אל עריש שמעבר לגבול בדרום-מערב .גבולותיו המערביים
והדרומיים-מערביים של האזור הינם גבולות מדיניים (מול חבל עזה ומצרים) ושאר הגבולות הינם
גבולות טבעיים .הרום עולה בהדרגה מצפון-מערב לדרום-מזרח ,מרום של כ 20-מ' בכניסת נחל
בשור לחבל עזה ,ועד לרום של כ 223-מ' ,כ 10-ק"מ דרומית-מזרחית לקיבוץ צאלים .החלק הצפוני
ביותר של שטח המועצה – באזור כיסופים ובארי – מתאפיין ברכסי כורכר ועמקי מרזבה ביניהם.
אלו מלווים את הגבול עם חבל עזה ומקבילים לו .החלק הדרומי מאופיין ע"י כיסוי חול עבה שיוצר
נופי דיונות ומשטחי חול .מקורם של חולות אלו הוא ב"-ים החול" של צפון סיני ,משם חודר חול
מזרחה ויוצר את גושי חולות חלוצה ,שונרא ,משאבים ועגור .האזור המרכזי של שטח המועצה
מאופיין במישורים אלובייאליים ,מכוסים ע"י משטחי חול ולס בתמהיל משתנה בהתאם למרחק
מהים ,לרום הקרקע ,ולגרדיאנט צפון-דרום ומזרח-מערב.
את כל שטח המועצה מדרום לצפון חוצה נחל בשור ,והוא מהווה הנקז העיקרי של השטח ומעין חוט
שדרה לכל האזור .בחלק הצפוני מצטרפים אליו נחל באר שבע ,נחל גרר וערוצים רבים נוספים,
ויחד עימם הוא עובר את הגבול לעזה ומשם לים .בתרונות הלס שמאפיינים את צידי הנחלים הם
תוצאה של סחיפת מי הנחלים .הבתרונות יחד עם החולות מהווים את התופעות הגיאומורפולוגיות
הבולטות ביותר באזור.

2.2

גיאומורפולוגיה

חבל אשכול הינו ,להלכה ,מערכת מדרגות נהריות של נחל בשור .לפי גזית ( ,)2017ניתן לחלקו
בהתאם למדרגות אלה ,לשלושה חלקים עיקריים:


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



המדרגה התיכונה" :פשט ההצפה של הנחל" ,שכוללת את מישורי הלס בצפון שנחצים על-ידי
ערוץ נחל גרר ,את מישורי הלס והחול-לס שבין נחל גרר לנחל בשור ,ואת מישורי החול דרומית-
מערבית לנחל בשור.



המדרגה העליונה :השטחים הגלוניים של גבעות הלס בין נחל גרר לנחל שקמה ,רכסי הכורכר
במערב אזור הסקר ,שדרכם פורץ הנחל את נתיבו אל הים התיכון ,והחולות בדרום.

התופעה הגיאומורפולוגית הבולטת ביותר בגדות הנחלים היא היווצרות בתרונות .הלס יוצר
משטחים מישוריים בעלי קרום ביולוגי וכיסוי צומח שמגן עליו מסחיפה .מצד שני ,באזורי גדות
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הנחלים קיימים שיפועים טופוגרפיים שגורמים למים לסחוף את הלס במהירות רבה ,וליצור מיקרו-
מפלים ומיקרו-קניונים .מפלים וקניונים אלו גדלים במהירות עם כל סופת גשם ,ויוצרים נופי בתרונות
מורכבים ,בעוד פני השטח המישוריים שמורים היטב .תופעת פייפינג היא תופעת לוואי לבתרונות,
והיא יוצרת זרימה תת -קרקעית בלס ,שממריצה את התפתחות הבתרונות .הבתרונות יוצרים
מצוקים זקופים וגבוהים בצידי הנחלים ,בעיקר באזורי נפתולים.
דיונות הן תופעה גיאומורפולוגית נוספת שמייחדת את האזור .כיום הדיונות שבשטח הסקר הולכות
ומתייצבות ,עקב הירידה בכמות הרעייה והדריכה ,אך עדיין קיים מבנה טופוגרפי של דיונות .עמקי
המרזבה הם עמקים כלואים בין רכסי הכורכר המקבילים ,ולכן נוצרו בהם במהלך ההיסטוריה תנאי
ביצה או עמק לח ,ולכן הקרקע שנוצרה בהם שונה משאר האזור.

2.3

גיאולוגיה

מבחינה גיאולוגית ,חבל הבשור הינו חלק ממישור חוף הנגב ומשפלת הנגב ,שמצויים מדרום-מערב
לבקעת באר שבע .לאופיו הגיאולוגי של האזור אחראים בעיקר ארועי השתפלות ,הרבדה וגידוד.
(בר ועמיתיו ;2008 ,גבירצמן ,תשל"ט; גזית:)Plakht & Zilberman, 2005 ;2017 ,
א .שלב ההתרוממות מהים :לפני כשלושים מיליון שנה (תקופת האוליגוקן) התרומם כל אזור
המזרח התיכון מתוך מי הים ,ובתוכו גם שדרת ההר והר הנגב ,שהחלו נחשפים לתהליכי בלייה
יבשתיים .בשלב זה קו החוף היה מצוי מדרום לאזורנו ,בשוליים הצפוניים של הר הנגב .מצפון להר
הנגב הלך ונוצר מישור גידוד שיושר ע"י גלי הים ,והפך בהמשך לשפלת הנגב.
ב .שלב הצפות ונסיגות של הים :חל לאורך תקופת המיוקן .תקופה זו היתה תקופה שבה מפלס
הים עלה וירד חליפות ,תוך כדי תנועה של קו החוף צפונה ודרומה .במהלך ההצפות הורבדו על
מדרון היבשת ועל מדף היבשת סלעי חוואר ,קירטון וגיר .בתקופות של ירידת מפלס הים ,נדד קו
החוף צפונה ,והאזור חווה בלייה יבשתית והתחתרות ערוצים .בתקופת המסיניאן ירד מפלס הים
התיכון באופן כה דרסטי ,עד כדי כך שלאורך בקעת ב"ש בקו שמחבר בין בארי ,אופקים ,ב"ש וערוער
התחתר קניון אדיר מימדים שעומקו הגיע ל 200-מ' באזור ב"ש ,ולכ 1400-מ' באזור בארי .כך
שקניון אדיר מימדים חצה את האזור שמצפון לאזור הסקר ,וככל הנראה השפיע על חלקו הצפוני.
ג .שלב ההתרבדות והמילוי :החל מתחילת תקופת הפליוקן (לפני כ 5-מיליון שנה) ,עלה שוב מפלס
הים ומשקעים החלו למלא את הקניון עד לסתימה מלאה שלו .הנילוס שסתם בחלקו גם הוא את
הקניון העתיק שלו ,סיים לבנות את הדלתא הגדולה שלו אל תוך הים ,והחל להסיע כמויות אדירות
של חול בעזרת הזרם המזרח תיכוני אל עבר חופי הנגב .רמפה גבוהה של חולות נבנתה על מדרון
היבשת (תצורת יפו) ,וגרמה למדף היבשת להתרחב בעשרות קילומטרים צפונה ומערבה .על פני
מדף היבשת הרדוד שקעו חולות הנילוס ,שהיום מכונים באזורנו תצורת פלשת .קו החוף נדד צפונה
ע"ג מישור היבשת ,ונחלים שירדו מהרי הנגב ,הובילו אל מישור החוף שנחשף ממי הים ,סחף נחלים
שמכונה כיום באזורנו תצורת אחוזם .משקעים אלו הצטברו על גבי המשקעים הניאוגניים והמסלע
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האיאוקני (שמגודד על-ידי ההצפות הימיות כיום ,וחשוף במעט מאוד נקודות בדרום האזור) ,ויצרו
מישור שטוח ורציף .מישור סחף זה כמעט מפולס בקו צפון-דרום ,ומתגבה כלפי מזרח בשיפוע מתון
מאוד .המשקעים העיקריים שהותיר שלב זה הינם חול של תצורת פלשת.
ד .שלב כיסוי הלס וחדירת החול :החל בתקופת הפלייסטוקן פקדו את אזורנו סופות אבק שכיסו
את רוב האזור בשכבה עבה של לס .שילוב של סופות אבק וסופות גשם הרבידו את האבק ע"ג
תצורות פלשת החולית ואחוזם הנחלית ,והעלימו אותן מן העין .בשלב מאוחר יותר חדרו חולות
נודדים ממערב בעזרת רוחות ,כיסו את הלס באזור הדרומי של הסקר ,ויצרו את שדות החול של
חלוצה ,שונרא ,רביבים ועגור .נסיגתו ההדרגתית של חוף הים מכיוון דרום-מזרח לצפון-מערב ,תוך
עליות וירידות מפלס חוזרות ונשנות ,הותירה בחלקו הצפוני של האזור שרידים של חופי ים מקבילים,
שבנויים ממערכות מקבילות של רכסי כורכר ,קונגלומרטים וסלעי חוף .רכסים אלה רדודים ,וקבורים
כמעט לחלוטין מתחת שכבות גיאולוגיות צעירות יותר.
ה .שלב הסחיפה :במהלך סופו של הפלייסטוקן ,החל להיווצר אפיקו המחודש של נחל בשור הנוכחי,
שהתחתר אל תוך שכבות הלס הפלייסטוקני ,וחשף במקומות מסויימים לאורך אפיקו את תצורות
פלשת ואחוזם שמכוסות בשאר השטח ע"י לס וחול.
 2.3.1מסלע
רוב רובו של השטח מכוסה ע"י לס וחול .מסלע של ממש מתגלה בעיקר לאורך ערוצי הנחלים
שהעמיקו לחתור אל מתחת ללס ,או בחלק הדרומי שם הלס אינו עבה דיו לכסות את גבעות שפלת
הנגב ,ובצפון האזור שם נחשף כורכר כעדות לאירועי הצפה ונסיגה במי הים התיכון בתקופת
הפלייסטקון ,לפני  2-1מיליון שנה .רכסי הכורכר הם דיונות חול שהתאבנו בתהליכים של ליכוד
גרגרי החול על-ידי גיר שהומס במי גשם ,ובעת התגבשותו מחדש ליכד גם את גרגרי החול סביבו.
רכסי הכורכר מורכבים בעיקר מאבן-חול גירית.
בדרום אזור הסקר ,בנקודה שבה נכנס נחל בשור לתחום המועצה 3 ,ק"מ דרומית-מזרחית לקיבוץ
צאלים ,נמצא מחשוף קירטון מתצורת מרשה ,שהורבדה בתקופת האיאוקן התיכון .מחשופים מעטים
נוספים נמצאים מדרום למחנה צאלים .לעומת זאת ,לכל אורך נחל בשור נחשפים אבני חול של
תצורת פלשת ,וקונגלומרטים של תצורת אחוזם.
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מפה  .2גיאולוגיה
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2.4

קרקעות

שטח הסקר מאופיין בשכבת כיסוי של אדמת לס וחול בתמהיל משתנה .הלס הובל בעבר ,ואפילו
כיום ,ממרחקים (סהרה וחצי האי סיני) על-ידי הרוח ,וכיום הוא מוסע בקנה מידה מקומי על-ידי זרמי
המים בנחלים .הלס דק גרגר ,וגודלו קטן מחול אך גדול מחרסית .בשונה מהחול והחרסית ,הוא
מורם בקלות ע"י הרוח ומוסע למרחקים גדולים .לעומת זאת ,החול שהינו גס ממנו ,נע ע"י הרוח
למרחקים קטנים .ככל שמתרחקים ממקור החול ,נותר לס פחות ופחות חולי .על-כן ,בצפון המועצה
קרקעות בעלות מרקם לסי עדין יותר ופחות חולי .קרקע הלס היא בלתי מלוכדת ,פריכה וחסרת
ריבוד ולכן נסחפת ונעצרת בקלות ,והיא חסרת אבנים ושברי סלעים .קרקע הלס היא בעלת תכונה
מיוחדת של יצירת קרום קשה וכמעט בלתי חדיר למים עם הרטבתה.
בדרום חבל הבשור משתרע אזור נרחב של חולות נודדים .חולות אלה הם חלק אינטגרלי משדה
החול הענק של צפון סיני ,שמשתרע מדלתת הנילוס במערב ועד לאזור נחל סכר ,דרומית לבאר
שבע .החול הורבד על משטחי לס וחלוקים .הלס ,שהוא משקע איאולי ,מורכב בעיקר מטין גס .מקורו
בסופות אבק אינטנסיביות שהיו באזור בתקופת הפליסטוקן העליון .ההשקעה האחרונה המסיבית
של הלס הייתה לפני כ 13,000-שנה .משטחי החול של פתחת שלום הינם הקדומים ביותר ,וגוש
החולות הגדול של חלוצה-עגור הוא הצעיר ביותר ( ;Tsoar et al., 2008זיו ועמיתיו.)2008 ,
הדיונות האופייניות לאזור הסקר הינן דיונות ליניאריות נמוכות ושטוחות ,עם מבנים רוחביים שטוחים
המורכבים עליהם.
החולות מיוצבים ,על-אף כמות הגשמים הנמוכה .הסיבה לכך נובעת מהספקי רוח נמוכים שאופייניים
לנגב .סחיפה רוחית היא הגורם המגביל צומח על חולות ( .)Tsoar, 2005כאשר החול מתכסה
בצומח רב-שנתי בצפיפות של כ ,15%-תנועת החול פוסקת ,דבר שמאפשר לקרומים להתפשט בין
הצמחים .פסגות הדיונות הליניאריות הן תחת הספקי רוח גבהים יותר ,ולכן רוב הפסגות חסרות
קרומים ומכוסות בצומח עמיד יותר לתנועת חול (זיו ועמיתיו .(2008 ,אחד מהגורמים העיקריים
להתכסות החול בצומח רב-שנתי ,הוא צמצום הרעייה בשטחי החולות.

2.5

אקלים

חבל אשכול מכונה "בין מזרע לישימון" (גזית ,)2017 ,בשל היותו במעבר בין שני אזורים אקלימיים
– בין הקצה הדרומי של האזור הממוזג הים תיכוני ,שבו שולטים תהליכי בלייה לחים ,זרימות
עונתיות והתהוות קרקעות במובן הפדולוגי-ביולוגי ,לבין האזור הצחיח ,שבו שולטים תהליכים
איאוליים ,בלייה מדברית וזרימות שטפוניות אקראיות .בחבל זה כמות המשקעים יורדת באופן חד
מכ 400-מ"מ גשם בשנה בצפונו ,ועד כ 100-מ"מ גשם בשנה בדרומו .כמות משקעים זו מושפעת
מאוד מתנודות בכמויות הגשם השנתיות .קו המדבר ( 200מ"מ) חוצה את המועצה האזורית אשכול
ממזרח למערב.
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2.6

הידרולוגיה

 2.6.1נחלים
שטח הסקר כולל בתוכו שני אגני ניקוז עיקריים – אגן הבשור ואגן שונרה:


נחל בשור :הינו בעל שטח הניקוז ( 3,650קמ"ר) הגדול מבין נחלי ישראל שזורמים לים התיכון.
זהו נחל אכזב שניזון בחורפים מּמי-נגר עילי שמקורם בגשמים שיורדים בדרום הר חברון ,בקעת
באר שבע-ערד וצפון הר הנגב ,שחוברים יחדיו לנד שטפוני שמסיע ,לעתים ,מיליוני מטרים
מעוקבים של מים בשעות אחדות .מים אלה חורצים אפיק ביתרוני בתשתית הרכה (חול ,לס,
חרסיות ,כורכר ואבן-חול פריכה) ,ומשווים לחלק מגדות הנחל אופי מצוקי ותלול .לנחל בשור
שני יובלים עיקריים :נחל באר שבע ונחל גרר .הנחל מאופיין בשלושה סוגי זרימה .1 :זרימה
מתונה ורדודה כתוצאה מגשמים ממושכים בכל רחבי הנגב;  .2זרימה שטפונית כתוצאה
מממטרים חזקים באגן הניקוז;  .3נד שטפוני כתוצאה מגשמים חזקים באזור משולש באר שבע-
ערד-שדה בוקר .לנחל מאגרים תת-קרקעיים שמתמלאים באירועי הזרימה ,ומספר נביעות.
יובליו הצפוניים (נחל גרר ונחל חברון) מנקזים אזור בעל אקלים ים-תיכוני ,שמקבל בממוצע
 400-250מ״מ גשם בשנה בצפון אגן הניקוז ,לעומת חלקו הדרומי ,שמנקז בבקעת באר שבע
אזור ערבתי ,ודרומה משם אזור מדברי ,שמקבלים בממוצע  200-100מ״מ גשם בשנה .על-כן,
ישנו הבדל מהותי בין אופי הזרימה בנחל גרר ובנחל בשור.



נחל שונרה :הוא אגן נרחב ,שטוח ברובו ,שמנקז את הר קרן ורחובות בנגב ,ועובר לשטחי
החולות שם הוא נעלם בחולות מדרום לבסיס צאלים .מידי שנים אחדות ,האגן מוצף לפרקי-זמן
בעונת הגשמים.



נחל סילקה :הינו ערוץ קצר שמתחיל כק"מ צפונית-מערבית לקיבוץ נירים .לאחר כ 2-ק"מ
בשטח מדינת ישראל ,נכנס הנחל לתחומי חבל עזה וממשיך צפונה במקביל לגבול כ 5-ק"מ
נוספים ,ואז פונה לכיוון צפון-מערב ,דרך כפר דרום החרבה ,ונשפך לים התיכון דרומית לדיר
אל-בלח (אורכו הכולל כ 13.6-ק"מ) .לערוץ זה מצטרפים שלושה יובלים קצרים שמתחילים אף
הם בשטחי מוא"ז אשכול :נחל סעיד ,נחל גדוד ונחל עדי .במפות היסטוריות ,ערוץ נחל סילקה
לא הגיע לים התיכון ,אלא הסתיים בחולות מדרום לדיר אל-בלח ,כק"מ וחצי ממזרח לחוף הים.

 2.6.2בארות
בשטח הסקר בארות מספר ,שעומקן גדול והן מגיעות לאקוות שונות .אקווה חשובה בחלקו הדרומי
של האזור היא אקוות חבורת עבדת ,אשר נשענת על חווארי תצורת טקיה .בארות ביר עסלוג',
חלוצה ורחובות מגיעות אל אקווה זו .בחלק הצפוני של האזור חודרות הבארות לאקוות שעונות על
עדשות חרסית בתצורת פלשת או עמוק ממנה.
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 2.6.3מעיינות
עיינות הבשור הינם מספר מעיינות מים מליחים שנובעים לאורך נחל בשור .מקור מי הנביעות באזור
הוא במי נגר תת-קרקעיים שמתפרצים החוצה לאורך קטע הנחל .מי הגשמים חודרים לקרקע
ונעצרים בשכבת איטום (אקוויקלוד) שמורכבת מקירטון ,מחרסיות או מחווארים .האזור שבו נוצרים
מי התהום (האקווה) הוא בשכבת החלוקים ,שהיוותה בעבר את תשתיתו של נחל קדום שזרם
בעוצמה רבה – הבשור הקדמון .בשטח הסקר שני מעיינות עיקריים :עין הבשור ועין שארוחן .עין
הבשור הינו בעל שפיעה של  75-60מ"ק לשעה ,ומליחותו  1300-1210מ"ג כלור לליטר .עין שארוחן
נובע מספר ק"מ דרומה יותר בנחל בשור ,וממלא בריכה קטנה אשר לא מלאה בכל השנה.
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מפה  .3ליתולוגיה
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מפה  .4קרקעות
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מפה  .5הידרולוגיה – אגני ניקוז
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פרק ב' :נוף ותרבות האדם
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נוף

3
3.1

מטרת הפרק הנופי-תרבותי

מטרת חלק זה היא לאפיין ולהעריך את מרכיבי הנוף השונים באזור ,לסקור את מורשת האדם
לאורך התקופות ,להציג את מצאי האתרים ולבצע דירוג ערכיות יחסי של חלקים שונים בנוף (תת-
יחידות נוף) .בגישה הנקוטה כאן ,אתרי מורשת האדם מהווים חלק מהנוף ותורמים לערכיותו.

3.2

שיטות עבודה באפיון הנוף ובהערכתו

 3.2.1אפיון נוף האזור באמצעות הגדרת יחידות הנוף
שטח הסקר מחולק ליחידות נוף ,כאשר יחידת נוף מוגדרת כחבל ארץ בעל מכלול תכונות וקווי נוף,
השונה במידת מה מזה של החבלים השכנים לו .קו נוף ,המבדיל בין יחידה ליחידה ,נקבע על פי
תכונה הממלאת תפקיד בולט בעיצוב נופו החזותי ,הביולוגי ו/או התרבותי של חבל ארץ מסוים.
מפת יחידות הנוף מציגה ומאפיינת את מגוון נופי האזור ,וכוללת תיאור ותיחום של יחידות הנוף
השונות .הגדרת יחידות הנוף נועדה להיות כלי לניתוח ערכי הטבע והנוף ביחידות השטח ,ולגיבוש
מדיניות השימוש באותם שטחים ,תוך שמירה על מגוון הנופים המאפיין אותם.
 3.2.2מרכיבים ומאפיינים נופיים המשמשים להגדרת יחידות הנוף


מאפיינים גיאומורפולוגיים המקנים לאזור את זהותו :קווי רכס ,גבעות משאר ,אגני ניקוז,
"שערים טופוגרפיים" בין רכסים או שלוחות.



תופעות טבע ונוף ייחודיות :כמו מצוקים גבוהים ,מכתשים ופסגות בולטות בנוף.



תכונות טבעיות :מסלע וקרקע – המצע הסלעי וקרקעות האזור; צומח – יחידות צומח ותצורות
צומח אופייניות.



תכסית דומיננטית רציפה :כמו שטחים חקלאיים רציפים ,יערות נטועים וכד' .באזורים אלה ,על
פי רוב ,יש חשיבות חזותית (ואקולוגית) לקו המגע של יחידת הנוף עם היחידה הגובלת בה.



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



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



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

הגדרת יחידות הנוף באזור הסקר מלווה פעמים רבות בהתלבטויות רבות ,היות והחלוקה איננה
מתבססת על קריטריונים קשיחים ומדידים ,אלא על אמירה פרשנית סובייקטיבית .בנוסף ,לעיתים
חלקים רבים של השטח נראים במבט ראשון בעלי מאפיינים דומים .רק לאחר לימוד מעמיק יותר
מתגלים ההבדלים וגבולות יחידות הנוף .הקושי לזהות הבדלים בין יחידות הנוף השונות מתבלט
בעיקר בנופים מתונים ,עם תוואי נוף שאינם חד-משמעיים.
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כך למשל ,ישנה התלבטות האם לחלק את השטח לפי אגני ניקוז או אגנים חזותיים – דבר שגורם
לכך שרכסי ההרים מחולקים בין כמה יחידות נוף ,או לפי רכסי ההרים – שאז אגן הנחל מתחלק בין
כמה יחידות נוף .אין תשובה אחת לשאלות אלה ,ולכן ,על מנת למתן את ההיבט הסובייקטיבי
בתהליך זה ,משתתפים בו מספר אנשים שמייצגים נקודות ראות שונות ,תוך ניסיון לבנות חלוקה –
ולאחר מכן גם הערכה – מוסכמות .הגדרת יחידות הנוף התבצעה תוך בחינת כלל מאפייני השטח
ומבוססת על האמצעים הבאים:


סיורים בכלל שטח הסקר ותצפיות מבחוץ ומבפנים על יחידות הנוף המוצעות.



מקורות מידע קיימים ומסמכים רשמיים של רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה בנוגע
לחלוקת השטח ליחידות נוף (אידלמן ועמיתיו.)2000 ,



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



חוות דעת של אנשי מקצוע בתחומים רלוונטיים.

3.3

דירוג ערכיות נופית-תרבותית

לאחר הגדרת יחידות הנוף מחולקת כל יחידת נוף ליחידות משנה קטנות יותר ,תת-יחידות נוף,
שבהן רמת ההומוגניות של מרכיבי הנוף גבוהה יותר .אומדן הערכיות הנופית נערך לתת-יחידות
אלה שהוגדרו בתוך יחידות הנוף .זאת ,מתוך תפיסה שיש לשמור על המרכיבים והאיכויות של
יחידות הנוף כולן ,לפחות בחלק משטחן .כך יישמר מגוון הנופים של הארץ בכלל ושל אזור הסקר
בפרט.
ערכיות נופית (למעשה נופית-תרבותית ,שכן היא מתייחסת גם לאתרי מורשת) מבוססת על ניתוח
איכותני ולפיכך הקריטריונים מוגדרים ברובם באופן כזה – בשורת תארים כגון :עוצמה ,מגוון,
דרמטיות וכד' (ר' בסעיף הבא – מדדי ערכיות נופית) .על סמך דירוג בכל אחד מהקריטריונים ,חושב
לכל אחת מתת היחידות (פרט לתת-יחידות בנויות) דירוג ערכיות נופית סופי מתוך סולם של חמש
דרגות ערכיות – 1 :נמוכה – 2 ,בינונית – 3 ,גבוהה – 4 ,גבוהה מאד – 5 ,מירבית .במפה שבהמשך
מופיעות תת-יחידות הנוף בצבע על פי דרגת הערכיות .בתהליך דירוג כזה קיים אלמנט סובייקטיבי,
וניתן להציע אומדן ערכיות שונה ואף חלוקה שונה לתת-יחידות נוף .בנוסף ,לעיתים גם השלם
(יחידת הנוף) גדול מסכום מרכיביו (תת היחידות) .אנו מקווים שהחלוקה ליחידות ותת-יחידות נוף,
והגדרת המצאי בהן (תהליכים סובייקטיביים פחות) יתרמו ליכולת של הגופים המנהלים את השטח
לבצע הערכה משלהם ולתכנן באופן שיתחשב בערכים הנופיים-תרבותיים של האזור ,אם ירצו בכך.
בקביעת הערכיות הנופית ,ניתנה עדיפות לתת-יחידות נוף הממוקמות באפיקי נחל בשור ויובליו.
במרחב שטחי האש של בסיס צאלים ,לא בוצע סקר נוף ואתרים .בשטחים אלו הערכיות הנופית
הוגדרה על בסיס תצלומי אוויר וזיהוי תבניות נוף בולטות .מרחב אשכול מאופיין בעשורים האחרונים
בשינוי נרחב של דפוסי הנוף ,מאזורי חולות טבעיים ושטחי פלחה ותיקים ,לאזורי חקלאות שלחין,
מטעים ומקבצי חממות .בקביעת הערכיות הנופית השתדלנו לתעדף דפוסי חקלאות ותיקים על פני
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חדשים ,ודפוסי נוף פתוח (פלחה) המאפשרים קווי ראייה מישוריים לאורך קילומטרים רבים ,על פני
דפוסי נוף סגור (מטעים וחממות).

3.4


מדדי הערכיות הנופית

מגוון ועושר חזותי :ערך גבוה ניתן לשטח אשר מופיעים בו מרכיבי נוף שונים (בעיקר תבליט
ותכסית) תוך שהם משתלבים זה בזה ויוצרים מכלול נופי בעל זהות ברורה.



בולטות ונוכחות"/דרמטיות" :ערך גבוה ניתן לנוכחות של קווי נוף בולטים כגון רכסים ,עמקי
נחלים ,פסגות וכד' ,ולשטח שמופיעים בו ניגודים בין מרכיבי נוף שונים בקווי המפגש :שטחי
פלחה עם שטחים מיוערים ,בתרונות בתוך נוף גבעי ,עצים בודדים בתוך מרחבי שדות ועוד.



"ראשוניות" :ערך גבוה ניתן לשטח ללא הפרות בולטות כתוצאה מפעולות פיתוח שונות .אמת
מידה זו מתייחסת גם למידת פגיעתם של מרכיבים מלאכותיים ברציפות הקווים החזותיים
הטבעיים בנוף (על קו רקיע לדוגמה) ובהתאמתם לאופי הטבעי של היחידה מבחינת גודל ,צבע
וצורה.
הואיל ורוב מכריע של שטחי הסקר הינם שטחים חקלאיים אינטנסיביים ,הוחלט כי גם שטחים
אינטנסיביים שאין בהם הפרות נוף בולטות יקבלו ניקוד בסעיף זה.



ייצוג אזורי טבעי ותרבותי :ערך גבוה ניתן לאזור המשמר נוף טבעי ו/או תרבותי אופייני לאזור.
ישנה חשיבות רבה גם לשמירת מאפיינים של הנוף המבטאים דרך חיים בעלת משמעות
תרבותית (לדוגמא ,שילוב שדרות אשלים בין החלקות החקלאיות וייעור בטחוני באזורי הגבול).



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



נצפות ותצפית :ככל שהשטח נצפה על ידי מספר רב יותר של אנשים ,כך גדלה משמעותם של
השינויים באופיו החזותי .שיקול נוסף שמשפיע על הערכת הנצפות הוא מידת חשיפתו למטיילים
שחלק מתכלית ביקורם היא צפייה בנוף .מידת הנצפות משוקללת לכן מתוך הערכת החשיפה
של תת-היחידה המוערכת מכבישים ,מישובים ומשבילי מטיילים .חשוב גם הנוף הנשקף מתת-
היחידה עצמה ,ולכן קיימת התייחסות גם לנקודות תצפית בולטות הנמצאות בשטח תת-היחידה.



פוטנציאל שיקום והתחדשות :חלקים גדולים ממרחב הסקר עברו פיתוח חקלאי והתיישבותי,
אך עדיין קיימים שטחי טבע משמעותיים ,בעיקר בשטחי האש של צאלים .במקומות בהם פיתוח
חדש צפוי לגרום לפגיעה נופית בלתי הפיכה ,ניתן ניקוד מירבי בסעיף זה.

3.5

אפיון יחידות הנוף

בעבודתם של אידלמן ועמיתיו ( ,)2000השטח נמצא ברובו בחטיבת הנוף "מישור חוף הנגב" ואילו
חלקו הדרומי בחטיבת הנוף "חולות חלוצה – עגור" .קטע זעיר ממזרח לנחל בשור שייך לחטיבת
הנוף "צאן-חצרים" שמייצגת נופי לס.
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הגבול בין אזורי החולות לבין שטחי הלס והכורכר ממערב לנחל בשור עבר תמורות ניכרות בעשרות
השנים האחרונות ,ובמיוחד מאז הקמת יישובי חבל שלום ,דבר שהוביל להתמרתם של עשרות אלפי
דונם חולות לאזורי חקלאות והתיישבות .שטח הסקר חולק למספר יחידות נוף ,תוך התחשבות
בגיאולוגיה ,בטופוגרפיה ובתכסית המאפיינות את המרחב .בתחום הסקר הוגדרו עשר יחידות נוף,
כמפורט בטבלה  1להלן:
טבלה  .1יחידות נוף בסקר אשכול
מס'
1
2
3
4
5
6
7
8
9

שם
יערות בארי  -כיסופים
מזרח הבשור
בתרונות הבשור
מעלה הבשור
מערב הבשור
יישובי מבטחים
חבל שלום
מישורי צאלים
חולות עגור

שטח בדונם
91,526
57,023
25,188
6,789
148,976
50,860
118,642
190,218
88,477

חטיבת נוף
מישור חוף הנגב
מישור חוף הנגב
מישור חוף הנגב
מישור חוף הנגב
מישור חוף הנגב
מישור חוף הנגב
מישור חוף הנגב
חולות חלוצה  -עגור
חולות חלוצה  -עגור

יחידות הנוף נבדלות זו מזו גם בהיבטים התיישבותיים .בקיבוצים יש חלקות חקלאיות גדולות
והומוגניות ,ואילו באזורי המושבים יש בעיקר חלקות בינוניות ,כולל ריבוי יחסי של שטחי חממות.
לאחר שהוגדרו יחידות הנוף ,הן חולקו לתת-יחידות נוף .חלוקה נוספת זו נעשתה לעיתים על פי
מאפיינים טופוגרפיים וחזותיים משותפים כרכס ,מישור או אגן ניקוז של נחל בולט .במקרים אחרים
חולקו תת-היחידות על-פי הבדלי תכסית – למשל הבדל בין אזור טבעי לחקלאי או הבדלים באופי
העיבוד החקלאי .זאת ,במטרה שתת-יחידות הנוף ייצגו שטח אחיד מבחינת ערכיותו הנופית .באופן
זה ,חולקו תשע היחידות הללו ל 119-תת-יחידות נוף ,שמופיעות גם הן במפה ( 6יחידות נוף).
לכל אחת מתת-יחידות הנוף נקבעה ערכיות נופית באופן המתואר בסעיף הבא .הערכיות הנופית
של כל תת-יחידת נוף מופיעה בטבלאות שבעמודים הבאים.
בהתווייה הסופית של גבולות יחידות הנוף ותת-יחידות הנוף נעשה מאמץ להצמיד במידת האפשר
את גבולותיהן לגבולות המיפוי של יחידות הצומח .זאת ,פרט למקרים שבהם הגיון הטופוגרפי/חזותי
דורש "חיתוך" של יחידות צומח .הסיבה להצמדה זו היא מכיוון שפעמים רבות גבולות יחידות צומח
(שכבר צוירו בדיוק גבוה) אכן תואמים לגבולות יחידות הנוף ,וגם לצורך שימוש נוח בשכבות המידע.
להלן תיאור יחידות הנוף .בתיאור נכלל גם פירוט לגבי תת-יחידות הנוף ,ומצויינת גם הערכיות
הנופית-תרבותית שניתנה לכל תת-יחידת נוף.
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 3.5.1יערות בארי-כיסופים

תמונה  .1מבט ממגדל התצפית ביער כיסופים

מאפייני היחידה
אזור זה מציג מבנה גיאומורפולוגי מורכב יחסית ,המשלב מערך של רכסי כורכר ,בתרונות וערוצי
נחלים מפותחים ,ובכך הוא שונה מהותית ממרבית שטחי הסקר. .
גבולות היחידה
כמעט כל גבולות היחידה נקבעו לפי גבולות הסקר.
בצפון – אזור נחל שובה עליון ,בתרונות בארי ,גבעת אחיעד.
במזרח – גבול הסקר ,כביש  ,232נחל אסף.
בדרום – יערות כיסופים ,כביש  ,2410נחל אסף.
במערב – "הקו הירוק" בגבול חבל עזה.
אגני ניקוז
כמעט כל תחום היחיד ה נמצא באגן נחל בשור .יחידה זו היא המפותחת ביותר מבחינת אגני ניקוז
במרחב הסקר ,וכוללת את הנחלים הבאים :נחל סחף ,נחל שערתא ,נחל גרר (יובלו הראשי של
הבשור ,כולל שני יובלי משנה – נחל בוהו ויובלו נחל שובה) ,נחל בשור עצמו ,נחל אסף ויובליו (נחל
צליף ,נחל מברך ,נחל סלים ,נחל כיסופים) ,ונחל ניצרה (יחד עם יובלו ,נחל עימר).

32

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

קטע קטן בדרום-מערב היחידה נמצא באגן נחל סילקה .נחל זה הסתיים בעבר בגבול החולות מדרום
לדיר אל-בלח (לא מן הנמנע כי כיום הנחל מנוקז אל הים התיכון) .בתחום היחידה נמצאים היובלים
הבאים (מצפון לדרום) :נחל סעיד (ויובלו הצפוני נחל חילף) ונחל גדוד.
רום פני הקרקע
שיא הגובה ביחידה נמצא בגבעה  104( 108במפות החדשות) בגבול המזרחי של בתרונות בארי,
צפונית לקיבוץ בארי .המקום הנמוך ביותר ביחידה נמצא בנקודת חציית נחל בשור את גבול חבל
עזה ,ברום כ 17-מ' בקירוב מעל פני הים.
מסלע וקרקע
רוב האזור מכוסה בקרקעות לס .באזור נחאביר ומכרות הגופרית נחשף רכס כורכר (כאשר מרבצי
הגופרית הינם אלמנט גיאולוגי ייחודי בקנה-מידה ארצי) ,ורכסים נוספים נחשפים דרומית לנחל
בשור .הרכסים המערביים ,במרחב גבעת ניצרה – גבעת גמזית ,והרכסים המזרחיים במרחב אבו
מוטייבק – פאתי עין השלושה.
מקורות מים
אין מקורות מים טבעיים בתחום היחידה .אזור זה הינו העשיר ביותר בבורות מים במרחב הסקר,
רובם ככולם נחפרו ככל הנראה בתקופה הביזנטית .במרחב היחידה יש מספר בארות (לרוב מטיפוס
באר אנטיליה) ולעיתים גם בריכות השקאה ,שהיו בשימוש עד לסוף תקופת המנדט הבריטי .מרבית
מקורות המים הללו לא זכו לשם עברי רשמי ,למעט באר כיסופים (שם שנמחק במפות המאוחרות)
ובאר אסף (הרוסה כיום).
יישובים
בתחומי היחידה נמצאים שני קיבוצים – בארי וכיסופים .באזור יש לא מעט אתרי התיישבות קדומים,
הבולטים שבהם הם תל גמה (בתקופות הקדומות) וחורבת מדור (בתקופות המאוחרות) .בתקופת
המנדט הבריטי ראוי לציון מרחב בארי – מחסני תחמושת בשטח נרחב ,מכרות גופרית ומפעל נטוש.
ראשית ההתיישבות היהודית באזור מיוצגת באתר המורשת בארי הישנה (נחאביר).
נצפות ,רצף נופי ,תשתיות ,מפגעים והפרות
בשל המבנה הטופוגרפי של רכסי כורכר ,היחידה מאופיינת בתצפיות נוף יפות לכיוון שטחי חבל
עזה .באזורים רבים ביחידה בוצע ייעור בעיקר לאורך גדות הנחלים ,אך גם לצרכים בטחוניים,
המגביל את התצפית והנצפות משטחי חבל עזה.
היחידה רובה ככולה מציגה פסיפס נופי מרשים המשלב שטחי חקלאות (פלחה בעיקר) ,יערות
ושטחים טבעיים (הנמצאים רובם ככולם בבתרונות ובערוצי נחלים) ,ואין בה כמעט הפרות
משמעותיות.
בדופן המערבית של היחידה נמצא מכשול קו התפר .זהו מכשול מאסיבי המשלב סוללות עפר ,גידור
וכבישים בעלי חתימה נופית משמעותית.
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תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
אזור זה מבחינה היסטורית-התיישבותית ואקלימית הינו האזור הפורה והמיושב ביותר בכל מרחב
הסקר .לאורך כל התקופות (עד למלחמת העצמאות) אזור זה היווה את העורף החקלאי של העיר
עזה ,ובמרחב נותר מערך דרכים ,יישובים ומתקנים חקלאיים שהיו קשורים בטבורם לעזה ובנותיה.
מאז מלחמת העצמאות התהפכה המגמה ההתיישבותית ,והמערך ההתיישבותי החדש פונה לעבר
פנים הארץ .ייתכן שעובדה זו גרמה לרמת השתמרות גבוהה יחסית של ערכי טבע ומורשת באזור
זה ,שהינו אזור גבול ב 72-השנים האחרונות ,לעומת אזורים אחרים במרחב.
האתרים הבולטים באזו ר כוללים את תל גמה (אחד משני תילי העתיקות החשובים ביותר בשטח
המועצה) ,מפעל ומכרות הגופרית ביער בארי ,כביש הבטון ומחסני התחמושת ,בארי הישנה
(נחאביר) ,שרידי כנסייה ביזנטית בחורבת גררית ,מערכות מרשימות של בורות מים ומתקני מים
בחניון רעים ,חורבת מדור וממזרח לחורבת גררית .מאז אמצע שנות ה 2000-הפך האתר לאזור
"עלייה לרגל" בתקופת פריחת הכלניות בראשית האביב.
אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
מרבית האזור הינו מרחב חקלאי ובו בעיקר שדות פלחה ומעט שטחי מטעים .נוף הצומח הלא
חקלאי ,משלב יערות אקליפטוסים שניטעו בידי קק"ל בעשרות השנים האחרונות ,יחד עם שטחי
בתרונות ובהם צמחייה טבעית.
ייחוד חזותי ותרבותי
מדובר באחד מתאי השטח המגוונים ביותר היסטורית-תרבותית במישור החוף ,וכמעט ללא הפרות
חזותיות בנוף .אזור זה משלב בו תופעות עונתיות המושכות עשרות אלפי מטיילים מדי שנה (מרבדי
הכלניות) ,מגוון אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים ,יחד עם חלקים מבודדים שמספר המבקרים בהם
מועט ,דבר המציע למטיילים המעטים באזור הגבול תחושת ניתוק לעיתים סוריאליסטית.
תת-יחידות
מספר
1.01
1.02
1.03
1.04

1.05
1.06

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים לקביעת
תיאור כללי ואתרים מרכזיים
שם
ערכיות נופית
נחל שובה מערכת ערוצים מיוערים .מרבדי כלניות מוקד משיכה עונתי (יער שוקדה) .נוף
אחיד יחסית ללא נקודות עניין ספציפיות.
עונתיים.
שדות בארי מרחב חקלאי אינטנסיבי .מספר בורות מים זהו שער הכניסה למרחב הסקר עבור
ביזנטיים בשולי היחידה וכן אתר העתיקות רוב תושבי הארץ .נצפות גבוהה יחסית
מזרח
חורבת משקף ובית קברות זמני לחללי צה"ל .וחלק ממערך שבילי האופניים באזור.
נוף מפותח של בתרונות .אתרים בולטים – תבנית נוף ייחודית המהווה מוקד משיכה
בתרונות
למטיילים .ראשוניות גבוהה.
מצפור נתיב אנז"ק ,בארי הישנה.
בארי
יערות בארי פסיפס של יערות ושטחי פלחה באגן נחל סחף .שילוב מרשים בין שטחים טבעיים,
אתרים מרכזיים – מפעל ומחצבות הגופרית .מורשת חקלאית (בארות ובוסתנים),
יערות ושטחי פלחה ,ותופעה גיאולוגית
ייחודית (מרבצי הגופרית) .יעד מרכזי
לטיולים באזור.
גבול בארי  -מכשול אינטנסיבי הנמשך לכל אורך גבול חבל יחידת נוף בנויה.
עזה וברוחב מאות מטרים .אתר מרכזי – שייח'
כיסופים
נבהן.
יחידת נוף בנויה.
קיבוץ ותיק.
בארי
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מספר
1.07
1.08
1.09

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים לקביעת
תיאור כללי ואתרים מרכזיים
שם
ערכיות נופית
שדות בארי גוש שדות בין בארי למחסני התחמושת .פסל מרחב חקלאי בעל נצפות גבוהה ,וחלק
חשוב מנתיב התיירות במרחב.
סביבתי.
מערב
"נחל בארי" ערוץ נחל מבודד יחסית מדרום לקיבוץ בארי .חלק מרצף השטחים הפתוחים .שביל
אופניים בארי עובר ביחידה.
בוהו מערך ערוצים מיוער ובתחומיו שרידי בורות מוקד משיכה ארצי בעונת הכלניות יחד
נחל
עם אתרי מורשת רבים.
מים ובאר אנטיליה.
תחתון

תבנית נוף ייחודית הכוללת עשרות בונקרים נוף ש"קפא בזמן" ובעל חתימה ייחודית
 1.10מחסני
גם בתצלומי אוויר.
התחמושת בלב מרחב חקלאי ,ללא הפרות מודרניות.
 1.11שדות סחף אזור פלחה אינטנסיבי ממערב למחסני תצפית נרחבת מערבה ,חלק מרצף
התחמושת .אתר מרכזי – מערכת בורות שטחים פתוחים איכותיים.
גררית.
 1.12נחל שערתא ערוץ עמוק ומרשים השובר את הנוף החקלאי .ערוץ במופע דרמטי יחסית ולאורכו שביל
האופניים האזורי.
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29

מורד הבשור נחל בשור מכביש  232עד מכשול קו התפר .הנחל הגדול במרחב ולאורכו שפע ערכי
אתרים בולטים – חורבת גררית ,סכר הרוס ,טבע ומורשת.
שרידי גשר רכבת.
יערות ניצרה גוש יערות בין הנחלים ניצרה ועימר למכשול קו שילוב מרשים בין מורשת חקלאית
(בורות ובוסתנים) ,יערות ושטחי פלחה.
התפר .בורות ביזנטיים ושרידי בוסתנים.
אזור פלחה אינטנסיבי בין שטחי יערות .חלק מרצף שטחים פתוחים איכותיים.
באר אסף
אנדרטה בחלק המערבי.
גוש שדות ומטעים בין נחל שערתא לנחלים חלק מרצף שטחים פתוחים איכותיים,
שדות
גרר ובשור .אתר מרכזי – מכלול חורבת מקבץ שרידים ארכיאולוגיים.
שערתא
שעורה.
יער נחל גרר אזור מיוער בגדה הצפונית של נחל גרר .תא מוקד משיכה למטיילים וריבוי אתרי
השטח העשיר ביותר בבורות מים במרחב מורשת.
הסקר ,וחלק ממסלול טיול "דרך מתקני
המים".
גרר ערוץ עמוק ומרשים עם מצוקי לס ומתקני מים נוף דרמטי ,מוקד משיכה למטיילים
נחל
וערכי מורשת.
עתיקים.
תחתון
נצפות גבוהה יחסית ,אין מוקדי עניין
חניון שטח יער בצמוד ומדרום לנחל גרר.
יער
משמעותיים.
רעים דרום
שדות גרר – אזור גידולי שדה בין נחל גרר ,נחל בשור וכביש נצפות גבוהה מתל גמה הסמוך.
 .232באר בחלק המערבי.
הבשור
תל ארכיאולוגי בעל מופע דרמטי ותצפית אחת הנקודות הדרמטיות ביותר במרחב
תל גמה
הסקר.
גבוהה.
יער כיסופים גושי יער לאורך נחל כיסופים ונחל אסף תחתון .נוף בתרונות מרשים (מיוער רובו ככולו),
אתרים בולטים – באר כיסופים (ביר נחרור) ,מקבץ אתרי מורשת.
שייח' נחרור ,כנסיית כיסופים.
כיסופים צפון מרחב חקלאי פתוח ,תצפית טובה לעבר חבל תצפית נרחבת מערבה ,חלק מרצף
שטחים פתוחים איכותיים.
עזה וחוף הים.
חלק ממערך שטחים פתוחים .מבותר
יער כיסופים גוש יער לאורך נחל גדוד.
ע"י כביש ומתקנים צבאיים.
מערב
יחידת נוף בנויה.
קיבוץ ותיק.
כיסופים
אסף מערך מורכב יחסית של ערוצים מיוערים פסיפס נופי מעניין של ערוצים ושטחים
נחל
והשדות שביניהם .אתר בולט – סכר עתיק חקלאיים.
ויובליו
ביובל נחל סלים.
האזור מופר בחלקו כתוצאה מפיתוח
עוטף מחנה גוש שדות בין נחל בשור לנחל אסף.
מחנה רעים.
רעים
מחנה רעים בסיס צבאי גדול שהוקם לאחר הנסיגה מחבל יחידת נוף בנויה.
עזה.
שדות נווה שטחי שדות בין עין השלושה לנחל אסף .חלק מרצף השטחים הפתוחים באזור.
אתרים בולטים – בורות עין השלושה ,אתר מעט יחסית נקודות עניין.
יאיר
נווה יאיר ההיסטורית.
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ערכיות
נופית
–3
גבוהה
–3
גבוהה
–4
גבוהה
מאד
-5
מירבית
–4
גבוהה
מאד
–4
גבוהה
מאד
–5
מירבית
–5
מירבית
–3
גבוהה
–3
גבוהה
–4
גבוהה
מאד
–5
מירבית
–3
גבוהה
–3
גבוהה
–5
מירבית
–4
גבוהה
מאד
-3
גבוהה
-3
גבוהה
 – 0בנוי
–4
גבוהה
מאד
–2
בינונית
 – 0בנוי
–3
גבוהה

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

 3.5.2מזרח הבשור

תמונה  .2שיטה סלילנית וברקע מחנה אורים

מאפייני היחידה
יחידת נוף זו משתרעת דרומית לנחל גרר ומזרחית לנחל בשור .אופיו של המרחב הינו מישור שטוח
נרחב המעובד רובו ככולו (השטחים מצפון לנחל גרר סופחו ליחידה הקודמת בגלל מערך הערוצים
שבהם).
גבולות היחידה
בצפון – קו רעים – כביש  – 232נחל גרר.
במזרח – גבול הסקר (קו שרירותי המתחיל בקו השיפד"ן וממשיך לאזור מחנות אורים וכביש .)234
בדרום – גדת נחל בשור באזור באר צאלים – גשר החבלים.
במערב – גדת נחל בשור ,בין רעים בצפון לגשר החבלים בדרום.
אגני ניקוז
כל תחום היחידה נמצא באגן נחל בשור .נחל גרר תוחם את היחידה מצפון ,וגדת נחל בשור תוחמת
את היחידה ממערב .היחידה עצמה היא שטוחה וללא ערוצים כלשהם המנקזים בפועל את המרחב
לעבר נחל בשור.
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רום פני הקרקע
שיא הגובה ביחידה נמצא באזור גבולה הדרומי (מטעי מאגר חוחובה) ,ברום כ 140-מ' .הנקודה
הנמוכה ביותר נמצאת בקצה הצפוני של היחידה ,באזור חציית נחל גרר את כביש  ,232ברום כ40-
מ'.
מסלע וקרקע
קרקעות לס בכל תחום היחידה.
מקורות מים
אין מקורות מים טבעיים בתחומי היחידה .בקרבת רעים קיים מאגר מים בגדת נחל גרר ,ודרומית
לקיבוץ אורים יש מספר בארות אנטיליה (בארות שמע) .מאגר מים נוסף נמצא סמוך לגבולה הדרומי
של היחידה (מאגר חוחובה).
יישובים
בלב היחידה נמצא קיבוץ אורים ,ובגבולה הצפוני נמצא קיבוץ רעים .כמו כן נכלל בשטח היחידה
מחנה רעים.
נצפות ,רצף נופי ,תשתיות ,מפגעים והפרות
היחידה מאופיינת במישורים שטוחים רחבי-ידיים המאפשרים תצפית נוף למרחק משמעותי .בסקר
שנערך בשנות ה '80-מוזכרת תופעת מקסם-שווא ("פטה מורגנה") שאפיינה את המישור בין אורים
לצאלים ,שבו ניתן היה לראות השתקפות של אגם מים ותמרים שמזכירים את אזור תעלת סואץ.
למיטב ידיעתנו תופעה זו נעלמה במהלך השנים ,כנראה בשל המעבר לעיבוד חקלאי אינטנסיבי.
בקצה המזרחי של היחידה נמצאות "צלחות" ענק שמהוות חלק ממחנה אורים ,ונצפות ממרחק רב.
תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
זהו מרחב מישורי פתוח ובו מעט יחסית נקודות עניין .ראוי לציון מערך בארות אנטיליה (בארות
שמע) בחלק הדרומי של היחידה .קיבוץ אורים שוכן על שרידי הכפר הבדווי עימארה ,ובו מבנים
מעטים ששרדו מהכפר .בשל האופי המישורי השטוח ,היווה המרחב אחד הראשונים בהם החל
המיפוי הגיאוגרפי המודרני בישראל ,ובפאתי קיבוץ אורים נמצאת נקודת המדידה .M-2
אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
האזור כולו הינו מרחב חקלאי אינטנסיבי ,ובו קומץ עצי שיטה סלילנית.
ייחוד חזותי ותרבותי
מבחינה נופית-תרבותית החלק החשוב ביותר ביחידה זו הינו מערך בארות האנטיליה באזור באר
שמע .כיום שרדו רק שש מהבארות.
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תת-יחידות
מספר

שם

 2.01שדות בוהו
וגרר

תיאור כללי ואתרים מרכזיים
שטחי שדות נרחבים ,הנחרצים ע"י נחל
בוהו ו"נחל תקומה" .אתר בולט – תל
מור.
ערוץ נחל גרר בתחום הסקר.

 2.02נחל גרר
תיכון
 2.03שדות רעים שטחי שדות נרחבים בנצפות גבוהה
מכביש .234
קיבוץ ותיק.
 2.04רעים
 2.05שדות אורים שטחי שדות נרחבים בנצפות גבוהה
מכביש  .234אתר מרכזי – נקודת
טריאנגולציה .M-2
קיבוץ ותיק.
 2.06אורים
 2.07בקעת באר שטחי שדות נרחבים .מערכת בארות
אנטיליה מרשימות ברמת השתמרות
שמע
גבוהה.
 2.08מטעי מאגר גוש מטעים ומאגר מים.
חוחובה

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים לקביעת
ערכיות נופית
מרחב אחיד יחסית ולא נצפה בד"כ
משבילי הטיולים באזור.

ערכיות
נופית
 – 2בינונית

הנחל שובר את נוף המישורים השטוחים  – 4גבוהה
מאד
ומהווה ציר אקולוגי מרכזי.
 – 3גבוהה
נצפות גבוהה יחסית.
 – 0בנוי
 – 3גבוהה

יחידת נוף בנויה.
נצפות גבוהה יחסית .חלק מ"ליבה" של
המישורים החקלאיים הגדולים ,הנמשכת
גם בשטחי מועצת מרחבים.
 – 0בנוי
יחידת נוף בנויה.
 – 3גבוהה
חלק מ"ליבת" המישורים החקלאיים,
ריכוז אתרי מורשת.
נוף המטעים אינו מהווה חלק מתבניות
הנוף המסורתיות במרחב המועצה.

 – 2בינונית

 3.5.3בתרונות הבשור

תמונה  .3נוף הבתרונות במורד הנחל

מאפייני היחידה
יחיד ת נוף זו משתרעת בחלקם הדרומי של הרי נצרת ,ומאופיינת רובה ככולה במדרונות תלולים
מאד ומיוערים (במספר מקומות קיימים "אזורי ביניים" מתונים במורד המדרונות).
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גבולות היחידה
בצפון – כביש  232באזור רעים.
במזרח – גבול הבתרונות ,מאזור צומת רעים עד מאגרי מעלה הבשור.
בדרום – מאגרי מעלה הבשור.
במערב – גבול הבתרונות ,מאזור צומת רעים עד מאגרי מעלה הבשור.
אגני ניקוז
כל תחום היחידה נמצא באגן נחל בשור .בתחום היחידה מצטרף לנחל בשור ערוץ אחד נושא שם –
נחל גמילה ,ומאות ערוצים קצרים ללא שם ,המנקזים את אזור הבתרונות.
רום פני הקרקע
שיא הגובה ביחידה נמצא בקרבת מאגרי מעלה הבשור ,ברום  127מ' (לפי המפות הישנות ,במפות
החדשות נקודה סמוכה הינה בגובה  118מ') .נציין גם שיא גובה מקומי בפסגת תל שרוחן ( 121מ'
לפי המפות הישנות) .המקום הנמוך ביותר ביחידה נמצא במפגש נחל בשור עם כביש  ,232ברום
כ 35-מ' בקירוב.
מסלע וקרקע
רוב האזור מכוסה בקרקעות לס .במורד נחל בשור נמצא "מצוק רב-שכבתי" ובו נחשפת תצורת
פלשת (אבן-חול וחלוקים) .ערוץ הנחל עצמו מכוסה חלוקים (קרקעות אלוביאליות) ובמספר מקומות
לאורך גדות הנחל נחשפות אבן-חול גירית צעירה ,ותצורת פלשת (שהיא מעט ותיקה יותר).
מקורות מים
לכל אורך היחידה עובר ערוץ נחל בשור .הערוץ כולו מאופיין במי תהום גבוהים ,ובשתי נקודות
עיקריות (בתחום היחידה) נובעים מעיינות – עין שרוחן ועין בשור (האחרון בתחומי פארק אשכול).
לאור עשרות שנים של הזרמת שפכים לנחל בשור מיובליו ,יש כיום זרימת מים רציפה עד לאזור
מאגר נירים ,וקשה להבחין במעיינות (למעט עין בשור שאינו נובע בערוץ הנחל עצמו אלא בתחומי
פארק אשכול) .בסבכי הנחל ובגדותיו יש גם מספר בארות ,חלקן אינן ניתנות כיום לגישה.
יישובים
אין יישובים בתחום היחידה .עם זאת ,קיימים בה מספר יישובים עתיקים ,המרכזי שבהם הוא תל
שרוחן (תל אל-פארעה הדרומי) בו שכנה עיר קדומה בתקופות ההיסטוריות המוקדמות .אתר
התיישבות חשוב נוסף נמצא בתל עין בשור ,שבתחומי פארק אשכול.
נצפות ,רצף נופי ,תשתיות ,מפגעים והפרות
מבחינה נופית ,זוהי יחידת נוף רציפה וכמעט בלתי מופרת (ברמת המאקרו) .בחלק הצפוני של
היחידה ,פעלו בעבר מחצבות לכריית חלוקי נחל ,אולם כיום השפעתן על הנוף אינה מהותית.
ברמת המיקרו ,ועל אף שחלק ניכר מהיחידה מוגדר כשטחי שמורות טבע ,קיימת פגיעה נופית ניכרת
כתוצאה מפעילות רכבי שטח (ובפרט אופנועי שטח) הנמשכים לבתרונות כאל "אתגרי עבירות".
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חסימה שבוצעה לאורך גבול הבתרונות ,אינה הרמטית ואינה מונעת את המשך השתוללות
האופנוענים במרחב .במספר שטחים לאורך הנחל קיימות חוות (יענים ובקר) .חלק משטחי החוות
מגודרים באינטנסיביות ובשטחים אחרים אפשרית כניסה ותנועה בשבילים ייעודיים .שני קווי צינורות
עיקריים חוצים את מרחב הבשור ,וכן ראויה לציון מערכת מאגרי מים הממוקמים לצד הנחל.
תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
נחל בשור הינו גדול נחלי החוף בישראל ,ומערך הבתרונות שלאורכו היווה לאורך הדורות מכשול
קשה לתנועה מהירה של כוחות צבא .שפע המים שבערוץ איפשר את התפתחותה של עיר קדומה
מרכזית בתל שרוחן ,הגם שאתר זה נמצא באזור צחיח למחצה ומרוחק מרצועת החוף הפורייה.
האתרים הבולטים כיום הינם מכלול פארק אשכול (ובפרט מתחם עין בשור) ,תל שרוחן ,גשר
החבלים ודרך נוף הבשור.
אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
המרחב מאופיין בבתה עם שיחים ובני-שיח רב-שנתיים ,כגון :אטד אירופי ,מתנן שעיר ,שמשון יושב
ואכילאה ריחנית .במדרונות של חרסית חשופה ,שורר משק מים גרוע ומופיעים עליהם צמחי מדבר
מובהקים דוגמת :מוריקנדיה מבריקה ,יפרוק המדבר ומקור-חסידה שעיר .בגדות הנחל ניתן למצוא
שני מינים שמלווים שטחי חקלאות – ינבוט השדה והגה מצויה .מבין החד-שנתיים נמצאים מינים
סהרו-ערביים ,לצד מינים ממוצא ים-תיכוני וצמחים ערבתיים אירנו-טורניים.
ייחוד חזותי ותרבותי
מופע הבתרונות של נחל בשור הינו ייחודי בגודלו ובעוצמתו בישראל .יש להניח שמופע זה ,והקשיים
שהוא מציב בפני חציית מרחב הנחל ,עמד בבסיס הזיהוי של הנחל עם נחל בשור המוזכר במרדף
דוד המלך אחרי העמלקים בתקופת המקרא .אתרי התיירות לאורך נחל בשור נמנים עם אתרי
התיירות הראשונים שפותחו במרחב הסקר ,ומהווים מוקד משיכה למטיילים ברמה ארצית.
תת-יחידות
מספר

שם

 3.01הבשור – קטע
רעים
 3.02הבשור – קטע
גמילה
 3.03פארק אשכול
 3.04הבשור – קטע
שרוחן

ערכיות
נופית
–5
מירבית

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים
תיאור כללי ואתרים מרכזיים
לקביעת ערכיות נופית
חלק ממכלול איכותי לאורך נחל
קטע הבשור מאזור המצוק הרב-שכבתי עד
כביש  .232אתרים בולטים – מצוק רב-שכבתי ,בשור והבתרונות.
באר ומאגר נירים ,נקודת טריאנגולציה .M-4
–5
חלק ממכלול איכותי לאורך נחל
קטע הבשור מכביש  241עד המצוק הרב-
מירבית
שכבתי (הקטע האחרון הזורם בנחל) .אתרים בשור והבתרונות.
בולטים  -גב –מילה ,בריכת גמילה ,בריכות
אגירה בריטיות
–5
פארק ותיק הבנוי בבתרונות הבשור .אתרים אתר נופש בעל חשיבות ארצית.
מירבית
בולטים – מעיין עין הבשור ,תל עין הבשור.
–5
חלק ממכלול איכותי לאורך נחל
קטע הבשור ממאגרי הבשור עד כביש 241
מירבית
(למעט פארק אשכול) .אתרים בולטים – תל בשור והבתרונות .דרך הבשור
הוותיקה חולפת לכל אורך המרחב.
שרוחן ,גשר הרכבת.
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 3.5.4מעלה הבשור

תמונה  .4גשר החבלים בנחל בשור

מאפייני היחידה
יחיד ת נוף זו משתרעת במעלה נחל בשור .בקטע זה הנחל צר יחסית וללא מופע בתרונות מפותח
בגדות הנחל.
גבולות היחידה
בצפון – מאגרי הבשור.
במזרח – גדת הנחל ,גבול הסקר באזור מחנה צאלים.
בדרום – גדת הנחל.
במערב – גדת הנחל.
אגני ניקוז
כל תחום היחידה נמצא באגן נחל בשור .במקטע זה מצטרפים לנחל ערוצים קצרצרים בלבד.
רום פני הקרקע
שיא הגובה ביחידה נמצא בגדתו הדרומית של נחל בשור בקרבת מחנה צאלים ,ברום  166מ' (לפי
המפות הישנות) .הנקודה הנמוכה ביותר נמצאת בנקודת יציאת נחל בשור מתחום היחידה (אזור
מאגרי הבשור) ,ברום כ 95-מ'.
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מסלע וקרקע
תשתית נחל בשור מכוסה בקרקעות אלוביאליות .פה ושם בגדות הערוץ נחשפים כתמים קטנים של
תצורת פלשת ,ובכתם בולט בקצה המזרחי של היחידה נחשף קירטון מתצורת מראשה (עוד כתם
זעיר דומה נמצא בגשר החבלים בנחל בשור).
מקורות מים
לכל אורך היחידה עובר ערוץ נחל בשור .הערוץ כולו מאופיין במי תהום גבוהים ,ובאזור צאלים נובע
מעיין – עין צאלים .לאור עשרות שנים של הזרמת שפכים לנחל בשור מיובליו ,יש כיום זרימת מים
רציפה בכל תחומי היחידה ,וקשה להבחין במעיינות הנחל .בסבכי הנחל ובגדותיו יש גם מספר
בארות ,חלקן אינן ניתנות כיום לגישה.
יישובים
אין יישובים בתחומי היחידה.
נצפות ,רצף נופי ,תשתיות ,מפגעים והפרות
במקטע זה של הנחל פעלו בעבר מחצבות לכריית חומר ואדי .המשמעותית שבהן נמצאת בצמוד
וממזרח לקיבוץ צאלים .מחצבה זו לא שוקמה ומהווה צלקת משמעותית בנוף האזור.
חלקה המזרחי ביותר של היחידה נמצא בתחום הירי של מטווחי צאלים ,ומהווה אחד משטחי האש
הפעילים ביותר בישראל.
תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
נחל בשור הינו גדול נחלי החוף בישראל .באזור זה הנחל מהווה למעשה נאת מדבר רחבת ידיים,
ולאורכה מגוון אתרים ארכיאולוגיים-פרהיסטוריים ,רובם ככולם קטנים .האתר הבולט בתחום
היחידה כיום הינו גשר החבלים על הנחל ,שנחנך באמצע שנות ה '90-והפך לאטרקציה מרכזית
במרחב.
אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
המרחב מאופיין בקרקע לסית ,ומפותחת בה בתה מדברית דלילה בשלטון יפרוק המדבר ,מלווה ע"י
מלחית אשונה ונואית קוצנית ,וע"י שיחים פזורים של אטד ערבי ,שרביטן ריסני ,רותם המדבר ומתנן
שעיר.
ייחוד חזותי ותרבותי
ערוץ הנחל המכוסה ביער גדות של עצי אשל" ,שובר" את נופי המישורים הנרחבים ,ומהווה
אטרקציה נופית מרכזית .לאורך הנחל מגוון אתרי התיישבות קטנים ושרידי בארות מים.
תת-יחידות
מספר

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

 4.01מאגרי הבשור צמד מאגרים בגדת הבשור המזרחית
ולצידם שרידי מבנה בדווי ובאר.
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ערכיות
ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים לקביעת
נופית
ערכיות נופית
 – 3גבוהה
בגלל הטופוגרפיה המקומית ,המאגר
התחתון בעל נצפות גבוהה יחסית למאגרי
האזור.
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מספר
4.02
4.03
4.04

ערכיות
ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים לקביעת
תיאור כללי ואתרים מרכזיים
שם
נופית
ערכיות נופית
 – 4גבוהה
הבשור – קטע קטע נחל בשור בין גשר החבלים למאגרים .חלק מציר התיירות הראשי של דרך
מאד
הבשור.
המאגרים
–5
שער הכניסה לציר התיירות הראשי של
הבשור – קטע מעלה נחל בשור .נוף בתרונות שמור
מירבית
יחסית (בעיקר בקרבת צאלים) .אתר בולט דרך הבשור .נוף דרמטי ליער האשלים
צאלים
בבשור באזור צאלים.
– גשר החבלים.
 – 1נמוכה
שטח מופר.
מחצבת צאלים מחצבה נטושה בגדת הבשור.

 3.5.5מערב הבשור

תמונה  .5מבט ממגן לעבר ח'רבת אח'זעה

מאפייני היחידה
יחידת נוף זו משתרעת בשטחים המישוריים שממערב לנחל בשור בואכה חבל עזה .זהו מישור
שטוח נרחב המעובד רובו ככולו.
גבולות היחידה
בצפון – גדת נחל בשור ,יובלי נחל אסף ,כביש  ,2410יער כיסופים ,מעבר קטיף.
במזרח – גדת נחל בשור מאזור נחל גמילה בצפון עד פאתי מחנה צאלים בדרום.
בדרום – גבול שטחי האש של צאלים ,מפאתי מחנה צאלים עד לאזור שדה ניצן.
במערב – "הקו הירוק" ממעבר קטיף עד מערבית לעין הבשור ,אדמות יישובי מבטחים.
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אגני ניקוז
החלק המזרחי של היחידה נמצא באגן נחל בשור ,בין אם ישירות ובין אם דרך נחל אסף ויובליו נחל
מברך ונחל צליף .קטע קטן בצפון-מערב היחידה נמצא באגן נחל סילקה ,המתחיל ממערב לעין-
השלושה ,ומנוקז או ישירות לנחל סילקה או דרך יובלו נחל עדי .מרבית תחומי היחידה הינם שטוחים
וללא ערוצי ניקוז מוגדרים בשטח.
רום פני הקרקע
שיא הגובה ביחידה נמצא דרומית לקיבוץ צאלים ,ברום  158מ' .הנקודה הנמוכה ביותר נמצאת על
הגבול דרומית לח'רבת אח'זעה ,ברום כ 72-מ' לפי המפות הישנות.
מסלע וקרקע
כל תחום היחידה מכוסה בקרקעות חוליות (יש לציין כי קיימת אי התאמה בין המפות הגיאולוגיות,
מפת צאלים מגדירה את האזור כקרקעות חוליות ומפת ניר יצחק מגדירה אותו כקרקעות לס).
מקורות מים
בשטח היחידה אין מקורות מים טבעיים .בחלקה הצפוני של היחידה נמצא אחד מריכוזי בורות המים
הגדולים ביותר בתחום המועצה ,באזור חורבת מעון .כמו כן קיימות בארות מעטות באזור חוות משק
צאן (הכפר שועוט) ובאזור באר רבובה.
יישובים
בתחומי היחידה קיימים מספר יישובים – הקיבוצים עין השלושה ,נירים ,ניר-עוז ,מגן ,גבולות
וצאלים ,מושב עין הבשור וחוות משק צאן .כמו כן ,קיימים ביחידה מחנות צבאיים קטנים באזור
כיסופים.
נצפות ,רצף נופי ,תשתיות ,מפגעים והפרות
מרבית שטחי היחידה מאופיינים בנופי שדות פתוחים .לכיוון מערב יש תצפית מרשימה לעבר שטחי
חבל עזה ואף הים התיכון .בין מגן לנחל בשור ובין גבולות לצאלים נמצאים שטחים נרחבים של קו-
נועים ,הנראים היטב מהאוויר (אם כי פחות מהקרקע) ויוצרים תבנית נוף מעניינת.
בדופן המערבית של היחידה נמצא מכשול קו התפר .זהו מכשול מאסיבי המשלב סוללות עפר ,גידור
וכבישים בעלי חתימה נופית משמעותית.
בקרבת גבולות נמצא אתר האשפה דיה ,וכן נציין מתקן פוטו-וולטאי גדול שהוקם בשנים האחרונות
בקרבת אורים הישנה.
תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
במרבית תחום היחידה יש מרחב חקלאי פתוח ומישורי .באזור "קיבוצי קו העימות" – עין השלושה,
נירים ,ניר-עוז ומגן – יש מספר גבוה יחסית של אתרים בעלי עניין ,ובראשם המכלול הארכיאולוגי-
היסטורי של חורבת מעון – בית כנסת עתיק ,בורות מים ,חניון מטיילים ועוד .בקיבוץ מגן נמצא קבר
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שייח' נוראן ובקרבתו שרידי כנסייה ביזנטית .בגבול הדרומי של היחידה נמצאים שלושה אתרי
התיישבות – מצפה גבולות ,אורים הישנה ושורשים הישנה (כיום בפאתי צאלים).
תבנית נוף היסטורית-תרבותית ייחודית נמצאת בתחומי חוות משק צאן ,בה השתמר ריכוז מרשים
של עצים עתיקים ובארות מים ,משרידי הכפר שועוט .מתחם קטן נוסף הוא אזור באר רבובה
הסמוכה לנחל בשור ,בה השתמרו שדרות אשלים מרשימות.
אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
האזור מאופיין בחלקאות אינטנסיבית עם משוכות אשלים בין השדות ומעט משארים טבעיים.
ייחוד חזותי ותרבותי
יחידה זו הינה המשכה הטבעי של יחידת הנוף "מזרח הבשור" ואלמלא הבתרונות הגדולים שביניהן,
היה ניתן להתייחס אליהן כאל יחידת נוף אחת .בדופן המערבית של היחידה בולט סיפור קו העימות
ואתר חורבת מעון .כן בולט כאן גרדיאנט צפון-דרום ,כאשר השטחים הדרומיים ביחידה נמצאים
למעשה מדרום ל"קו הבצורת" וצחיחים במידה ניכרת לעומת צפון היחידה.
תת-יחידות
מספר

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

 5.01גבול כיסופים – מכשול אינטנסיבי הנמשך לכל אורך
גבול חבל עזה וברוחב מאות מטרים.
מגן
גוש שדות אינטנסיבי סביב עין השלושה
 5.02שדות עין
השלושה  -נירים ונירים .הערוצים הדרומיים ביותר
בגזרה .אתר מרכזי – באר מעון.
קיבוץ ותיק.
 5.03עין השלושה
קיבוץ ותיק.
 5.04נירים
יער ושדות חקלאיים .בית כנסת עתיק,
 5.05חורבת מעון
בורות מים רבים וגן פסלים.
רפת אזורית ושרידי קיבוץ שהתפרק.
 5.06צור מעון
קיבוץ ותיק.
 5.07ניר עוז
 5.08שדות ניר עוז – שטחי שדות נרחבים הסמוכים לחבל
עזה ולראש נחל אסף .אתרים בולטים –
מגן
באר גהר ,בריכות מנדטוריות מדרום
לניר עוז.
קיבוץ ותיק .אתר מרכזי – שייח' נוראן.
 5.09מגן
גוש מטעים.
 5.10מטעי גמילה
 5.11קו-נועים מגן

אזור קו-נועים גדול הצמוד לשמורת
הבשור.

 5.12עין הבשור

מושב דור ב' .אתר מרכזי – אנדרטת
גדוד .46
חווה הבנויה בשרידי הכפר שועוט.
מספר בארות ,משוכות צברים ועצים
עתיקים.
גוש קטן של קו-נועים מדרום לחוות
משק צאן.
גוש חממות.

 5.13חוות משק צאן
 5.14קו-נועים עין
הבשור דרום
 5.15חממות עין
הבשור מזרח
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ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים לקביעת
ערכיות נופית
יחידת נוף בנויה.

ערכיות
נופית
 – 0בנוי

תצפיות נרחבות לחבל עזה.

 – 3גבוהה

יחידת נוף בנויה.
יחידת נוף בנויה.
אחד מהמכלולים ההיסטוריים
החשובים ביותר באשכול.
יחידת נוף בנויה.
יחידת נוף בנויה.
תצפיות נרחבות לחבל עזה .מספר
אתרי מורשת חשובים.

 – 0בנוי
 – 0בנוי
 – 4גבוהה
מאד
 – 0בנוי
 – 0בנוי
 – 3גבוהה

 – 0בנוי
יחידת נוף בנויה.
תבנית נוף שאינה מאפיינת את מרחב  – 2בינונית
אשכול.
 – 3גבוהה
"מסגרת" לשמורת הבשור המייצגת
מרחב חקלאי פתוח .תבנית נוף
שבקנה מידה אזורי ייחודית ליישובי
אשכול.
 – 0בנוי
יחידת נוף בנויה.
תבנית נוף מורשת ייחודית.

 – 4גבוהה
מאד

תת-יחידה שאינה נצפית מהסביבה.

 – 2בינונית

יחידת נוף בנויה.

 – 0בנוי

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול
ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים לקביעת ערכיות
תיאור כללי ואתרים מרכזיים
שם
מספר
נופית
ערכיות נופית
 – 3גבוהה
פסיפס חקלאי המשלים את המרחב
גוש שדות המאופיין בחלקות קטנות
 5.16שדות עוטף
יחסית ,אתר בולט – באר ממערב לבאר הפתוח בנחל בשור.
רבובה
רבובה.
 – 4גבוהה
תבנית נוף מורשת ייחודית ואתר
שרידי הכפר רואיבה .אשלים גדולים
 5.17באר רבובה
מאד
טיולים מרכזי באזור.
ועתיקים ,באר אנטיליה.
 – 3גבוהה
נצפות גבוהה ,חלק מרצף השטחים
גוש גדול של שטחי פלחה מושקים.
 5.18גבולות צפון
הפתוחים באזור.
אתר מרכזי – מצפה גבולות.
 – 0בנוי
יחידת נוף בנויה.
קיבוץ ותיק.
 5.19גבולות
 – 3גבוהה
נצפות גבוהה מתוואי דרך השדות.
 5.20שדות צאלים – שטחי פלחה נרחבים ,במופע מדברי
יחסית .אתר מרכזי – צאלים הישנה.
גבולות
 – 3גבוהה
 5.21קו-נועים גבולות גוש חלקות קו-נועים גדול ,במרכזו אתר נצפות גבוהה מתוואי דרך השדות.
פריחת אירוסים ופסל סביבתי.
 – 0בנוי
יחידת נוף בנויה.
 5.22מתקן פוטו-וולטאי מתקן פוטו-וולטאי גדול.
המאגר מוקף בסוללת עפר גבוהה ואינו  – 1נמוכה
מאגר מים גדול בגדת הבשור.
 5.23מאגר מים
נצפה מסביבתו.
תבנית נוף שאינה מאפיינת את מרחב  – 2בינונית
גוש מטעים בין צאלים למאגר נחל
 5.24מטעי צאלים
אשכול.
בשור.
 – 0בנוי
שטח מופר.
 5.25אתר אשפה דיה מזבלה אזורית.
 – 0בנוי
יחידת נוף בנויה.
קיבוץ ותיק.
 5.26צאלים

 3.5.6יישובי מבטחים

תמונה  .6תצפית ממבטחים מערבה

מאפייני היחידה
יחידת נוף זו מאופיינת בפסיפס חקלאי אינטנסיבי הכולל שטחי חממות משמעותיים ומספר גושי
מטעים סביב אשכולות מושבים ותיקים.
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גבולות היחידה
בצפון – צומת גבולות ,גבול אדמות היישובים ,מכשול קו התפר.
במזרח – כביש  222בין צומת גבולות לקרבת קיבוץ גבולות.
בדרום – גבול אדמות היישובים.
במערב – חבל שלום ואדמות ניר יצחק.
אגני ניקוז
כל תחום היחידה הינו מרחב מישורי שטוח ללא ערוצי ניקוז ברורים.
רום פני הקרקע
שיא הגובה ביחידה נמצא בכניסה למושב תלמי אליהו ,ברום  143מ' לפי המפות הישנות .הנקודה
הנמוכה ביותר נמצאת בקרבת קו התפר ,ברום כ 70-מ'.
מסלע וקרקע
כל תחום היחידה מכוסה בקרקעות חוליות (יש לציין כי קיימת אי התאמה בין המפות הגיאולוגיות,
מפת צאלים מגדירה את האזור כקרקעות חוליות ומפת ניר יצחק מגדירה אותו כקרקעות לס).
מקורות מים
אין מקורות מים טבעיים בכל תחומי היחידה .באזור התקיימו בעבר בורות מים ביזנטיים במספר
מקבצים (בעיקר באזור הכנסייה הביזנטית בשדות אוהד) ,אך רובם ככולם נהרסו כליל ,וכיום
( )2020שרד רק בור מים אחד ביחידה זו.
יישובים
ביחידה זו נמצא ריכוז של מושבים ,שלושה מהם ותיקים יחסית (מבטחים ,עמיעוז וישע) ושלושה
צעירים יותר (אוהד ,תלמי אליהו ושדה ניצן) ,כמו גם מרכז אזורי – צוחר.
נצפות ,רצף נופי ,תשתיות ,מפגעים והפרות
יחידה זו מאופיינת במאסה משמעותית של חממות היוצרת תבנית נוף אחידה ,והמגבילה מאד את
התצפית והנצפות במרחב .יש לציין כי ריבוי החממות גורר בעקבותיו גם היקף ניכר יחסית של
פסולת חקלאית הפזורה בכל השטח .בתחומי היחידה גם מספר מתקנים פוטו-וולטאיים ,הגדול
שבהם בין אוהד לכביש .222
תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
נוף החממות הוא האלמנט הנופי-תרבותי הדומיננטי במרחב .האתרים הבולטים הינם בית הביטחון
של מבטחים הישנה (הנבלע כיום בין החממות) ונקודת טריאנגולציה מנדטורית במרכז מושב
מבטחים ,כמו גם האנדרטה בצוחר .אתר נוסף ,הכנסייה הביזנטית בשדות אוהד ,נחפר בעבר אולם
כיום אין לו זכר על פני השטח.
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אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
יחידה זו מאופיינת במלואה בנוף חקלאי ובנוי אינטנסיבי .באזורים בהם ניטשו החממות יש צמחיית
מעזבה כולל מינים זרים ופולשים .נציין ריכוז גדול של צמחי אהל הגבישים בשדות נטושים באזור
מושב אוהד.
ייחוד חזותי ותרבותי
המאפיין העיקרי ביחידה זו הינו נוף החממות שהינו נוף מודרני .החממות יוצרות "מאסה קריטית"
ובולטת מאד בנופי האזור.
תת-יחידות
מספר

שם

 6.01מטעי מבטחים
 6.02סובב מבטחים
 6.03יער כביש 232
 6.04מפעל כימדע
 6.05שדות מבטחים
מערב
 6.06יישובי מבטחים
 6.07יישובי צוחר
 6.08עוטף שדה ניצן
 6.09מתקן פוטו-
וולטאי

ערכיות
ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים
תיאור כללי ואתרים מרכזיים
נופית
לקביעת ערכיות נופית
גוש גדול ורציף של מטעים בין חממות נוף המטעים אינו מייצג את החקלאות – 2
בינונית
הטיפוסית בעמק.
מבטחים למרחב הגבול.
–1
יחידת נוף בנויה.
גוש גדול של חממות ובו משולבות
נמוכה
מעט חלקות פתוחות .אתר מרכזי –
מבטחים הישנה.
–3
באביב מרבדי פריחה מרשימים.
יער קק"ל לצד כביש .232
גבוהה
 – 0בנוי
יחידת נוף בנויה.
מפעל תעשייתי.
–1
יחידה כמעט כלואה בתחומי
גוש שדות חקלאיים.
נמוכה
החממות.
 – 0בנוי
מושבים ותיקים .אתר מרכזי – נקודת יחידת נוף בנויה.
טריאנגולציה מנדטורית במבטחים.
 – 0בנוי
יחידת נוף בנויה.
מושבים דור ב' .אתר מרכזי –
אנדרטת גדוד .128
–2
תבנית נוף שאינה אופיינית למרחב
אזור מטעים סביב שדה ניצן.
בינונית
אשכול.
 – 0בנוי
יחידת נוף בנויה.
מתקן פוטו-וולטאי.
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 3.5.7חבל שלום

תמונה  .7מבט מאנדרטת אוגדת הפלדה דרומה אל הר קרן

מאפייני היחידה
יחידת נוף זו משתרעת בחלקו המערבי של הסקר ,ומאופיינת בשטחי חקלאות אינטנסיביים.
בהשוואה לאזורים חקלאיים אחרים ,זוהי יחידה הטרוגנית יחסית ,המשלבת גידולי פלחה
"קלאסיים" ,אזורי חממות ושדות קו-נועים בהיקף נרחב.
גבולות היחידה
בצפון – גבול הסקר (חבל עזה).
במזרח – אדמות יישובי מבטחים.
בדרום – שטחי האש של צאלים.
במערב – גבול הסקר (כביש הגבול המערבי).
אגני ניקוז
כל תחום היחידה הינו מרחב מישורי שטוח ללא ערוצי ניקוז ברורים.
רום פני הקרקע
שיא הגובה ביחידה נמצא מזרחית לתלמי יוסף ,ברום כ 130-מ' .הנקודה הנמוכה ביותר נמצאת
מצפון לניר יצחק ,ברום  67מ'.
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מסלע וקרקע
מרבית תחום היחידה מכוסה בקרקעות לס (עפ"י מפת ניר יצחק) .השוליים המערביים והדרומיים
מכוסים בדיונות חול .בשל אי התאמה בהגדרות במפות הגיאולוגיות השונות ,לדעתנו יש לאפיין את
כל תחום היחידה כבעל תשתית חולית – מישורי חול בצפון ודיונות חול בדרום.
מקורות מים
אין מקורות מים טבעיים בתחומי היחידה.
יישובים
בתחומי היחידה קיימים יישובים רבים יחסית .צפונית לכביש  232נמצאים ארבעה קיבוצים – שניים
ותיקים (ניר יצחק וכרם שלום) ושניים חדשים יותר (חולית וסופה).
דרומית לכביש  232נמצא גוש ההתיישבות של חבל שלום –  6מושבים (שדי אברהם ,יתד ,פרי גן,
תלמי יוסף ,דקל ויבול) ומרכז קהילתי (אבשלום) .דרומית-מערבית ליישובי חבל שלום נמצאים יישובי
החלוציות – נווה ,בני נצרים ושלומית.
כמו כן ,נמצא בתחומי היחידה מחנה אמיתי ,שהיה בעבר היאחזות נח"ל.
נצפות ,רצף נופי ,תשתיות ,מפגעים והפרות
יחידת נוף זו מאופיינת במרחב חקלאי אינטנסיבי .בקצה המערבי של היחידה נמצא מעבר הגבול
כרם שלום ,בו יש פעילות אינטנסיבית ,שהביאה לאחרונה להרחבת כביש  232לכביש דו-מסלולי
בין ניר יצחק למעבר הגבול .ביחידה זו ,יותר מיחידות אחרות ,בולטת הדינאמיות של הכשרות קרקע
לצורכי פיתוח חקלאי .לכך יש השלכות משמעותיות מבחינה אקולוגית במרחב.
תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
ביחידה זו בולט השוני בין "חקלאות קיבוצית"" ,חקלאות מושבית ותיקה" ו"חקלאות מושבית צעירה"
מצפון לדרום .האתרים הבולטים ביחידה זו כוללים את אנדרטת אוגדת הפלדה ,אנדרטת נירים
הישנה (דנגור)" ,קירות ימית" ,מוזיאון חבל ימית ואתר פריחת אירוס הנגב בניר יצחק.
אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
רוב מוחלט של שטחי היחידה הינו שטחים חקלאיים אינטנסיביים .ראויים לציון משארי טבע קטנים
ובהם אוכלוסיות מועתקות של אירוס הנגב בקרבת הקיבוצים ניר יצחק וסופה ,ואוכלוסייה טבעית
קטנה ממערב לתלמי יוסף.
ייחוד חזותי ותרבותי
המאפיין העיקרי ביחידה זו הינו הנוף החקלאי הפתוח ,הן לאורך גבול חבל עזה והן לאורך הגבול
המערבי.
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תת-יחידות
מספר
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.08
7.09
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

גבול מגן – כרם מכשול אינטנסיבי הנמשך לכל אורך גבול
חבל עזה וברוחב מאות מטרים.
שלום
פסיפס חקלאי מרשים .אתר "עלייה
פסיפס של חלקות חקלאיות בינוניות
אדמות דנגור
התחומות בשדרות עצים .אתרים בולטים – לרגל" לפריחת הנוריות התרבותיות
בשדות ניר יצחק.
שקמת ניר יצחק ,בור ניר יצחק.
אירוסי ניר יצחק משאר טבעי צמוד לקיבוץ ניר יצחק .אתר אתר פריחת אירוס הנגב היפה באזור
ואחד הנגישים ביותר למטיילים.
בולט – פריחת אירוס הנגב.
יחידת נוף בנויה.
קיבוץ ותיק.
ניר יצחק
יחידת נוף בנויה.
קיבוץ דור ב'.
סופה
יחידת נוף בנויה.
קיבוץ דור ב'.
חולית
יחידת נוף בנויה.
קיבוץ ותיק.
כרם שלום
יחידת נוף בנויה.
מעבר כרם שלום מסוף גבול פעיל בשטח נרחב.
בסיס צבאי ,ששימש בעבר היאחזות נח"ל .יחידת נוף בנויה.
מחנה אמיתי
גוש שדות נרחב .אתרים בולטים – "קירות מרחב פתוח גדול עם מעט הפרות
שדות הגבול
ימית" ושרידי בוסתנים ליד מחנה אמיתי .נופיות .חלק משמעותי מהנוף הנשקף
המערבי
מאנדרטת אוגדת הפלדה.
מערך שטחים חקלאיים וחממות בתחומי אזור מפותח רובו ככולו.
חבל שלום
גדר חבל שלום.
יחידת נוף בנויה.
מושב דור ב'.
פריגן
יחידת נוף בנויה.
שדי אברהם – מושבים דור ב'.
יתד
אלמנט נופי מרכזי.
אנדרטת אוגדת אחת האנדרטאות הגדולות והמרשימות
בישראל .תצפית נוף היקפית.
הפלדה
תלמי יוסף מזרח מרחב חקלאי פתוח ממזרח לחבל שלום .נצפות נמוכה.

מושב דור ב'.
 7.16תלמי יוסף
 7.17דקל – אבשלום .מושב דור ב' ויישוב קהילתי.
יער קטן בין יישובי חבל שלום.
 7.18יער אבשלום
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית
יחידת נוף בנויה.

יחידת נוף בנויה.
יחידת נוף בנויה.
יער הומוגני יחסית.

יחידת נוף בנויה.
מושב דור ב'.
יבול
תצפית מרשימה על המאגר מהדופן
מאגר מים גדול.
מאגר הלל
המערבית.
שטח מופר.
עוטף מאגר הלל שטחי חולות מופרים סביב המאגר.
מופע נופי מעניין בחלק נגיש יחסית
חורשת אשלים דלילה בחולות.
דיקלת
של חולות חלוצה-עגור.
יחידת נוף בנויה.
יישוב קהילתי חדש.
שלומית
שדות החלוציות שטחי הכשרת קרקע חדשים יחסית .אתר האזור רובו ככולו הותמר מטבע
לחקלאות ממש בשנים האחרונות,
מרכזי – באר דיקלת.
וערכו הנופי השתנה מהותית.
יחידת נוף בנויה.
מושב דור ג'.
נווה
יחידת נוף בנויה.
גוש חממות בין נווה לבני נצרים.
חממות בני
נצרים
יחידת נוף בנויה.
מושב דור ג'.
בני נצרים
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ערכיות
נופית
 – 0בנוי
 – 4גבוהה
מאד
 – 4גבוהה
מאד
 – 0בנוי
 – 0בנוי
 – 0בנוי
 – 0בנוי
 – 0בנוי
 – 0בנוי
 – 3גבוהה
 – 1נמוכה
 – 0בנוי
 – 0בנוי
 – 4גבוהה
מאד
–2
בינונית
 – 0בנוי
 – 0בנוי
–2
בינונית
 – 0בנוי
–2
בינונית
 – 1נמוכה
 – 3גבוהה
 – 0בנוי
–2
בינונית
 – 0בנוי
 – 0בנוי
 – 0בנוי
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 3.5.8מישורי צאלים

תמונה  .8תצפית מאורים הישנה ללש"ביית צאלים

מאפייני היחידה
יחידת נוף זו משתרעת בשטחי חולות נרחבים .החולות באזור זה הינם מישוריים ומיוצבים עם כיסוי
צמחייה משמעותי ,אולם מחורצים לאורכם ולרוחבם בדרכי עפר ובעבודות עפר כתוצאה מפעילות
צבאית ממושכת.
גבולות היחידה
בצפון – "גבול הארץ הנושבת" ,מצאלים עד בני נצרים.
במזרח – גבול הסקר (בעיקר לאורך כביש .)222
בדרום – גבול הסקר.
במערב – אזור החולות הנודדים (חולות עגור).
אגני ניקוז
מרבית שטחי היחידה הינם שטחים חוליים ללא ערוצי זרימה.
תופעה ייחודית בקנה-מידה ארצי הינה ערוצו של נחל שונרה .נחל זה מתחיל באזור גבעות הלס
שמדרום לשטחי הסקר ,ונבלע בחולות מבלי לפרוץ דרך לעבר הים התיכון.
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בקצה הדרומי-מ זרחי של היחידה נכלל קטע קטן מאפיק נחל בשור עצמו .בשל ממדיו הקטנים של
קטע זה ,הוא הוגדר כתת-יחידה ביחידה זו ,ולא כיחידת נוף נפרדת או כגוש נפרד של יחידת נוף
"מעלה הבשור".
רום פני הקרקע
שיא הגובה ביחידה נמצא מעט ממערב לכביש  222מול באר ימואל ,ברום  217מ' (לפי המפות
החדשות) .הנקודה הנמוכה ביותר נמצאת סמוך ליישוב נווה ,ברום  94מ'.
מסלע וקרקע
רוב אדמות היחידה מכוסות בדיונות חול .בכתמים קטנים מופיעות תצורת אחוזם (חלוקים) ותצורת
פלשת (גיר ,מאובנים ,חלוקים) .בחלק הדרומי יש גם כתמים קטנים של קירטון מתצורת מראשה.
מקורות מים
אין מקורות מים בכל תחומי היחידה.
יישובים
בתחום היחידה נכלל מחנה צאלים ,שהינו אחד הבסיסים הצבאיים הגדולים ביותר בישראל.
נצפות ,רצף נופי ,תשתיות ,מפגעים והפרות
שטח היחידה מאופיין ברצף נופי נרחב ,כאשר למעט שטחי מחנה צאלים אין הפרות הבולטות בנוף
למרחוק .נציין כי הלש"בייה כוללת גם מבנים גבוהים הבולטים ממרחק .המרחב ,ובעיקר חלקו
הקרוב למחנה צאלים ,מצולק ברשת של דרכי עפר לאורך ולרוחב ,ועבודות עפר הנלוות לפעילות
הצבאית האינטנסיבית באזור .ככל שמתרחקים משטחי הבסיס ,היקף ההפרעות מצטמצם.
תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
גבולה הצפוני של היחידה הינו למעשה קו הגבול בין הארץ הנושבת למדבריות הארץ .בשוליים
הצפוניים של היחידה נמצא אתר אורים הישנה (בית ביטחון ושרידי מבנים נוספים) וממערב לו שרידי
יישוב בדווי קטן.
פרט לכך ,לא בוצע סקר נוף ואתרים בתחום היחידה ,וניתוח המידע מבוסס על תצלומי אוויר.
אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
במישורים מיוצבים למחצה מפותחת בתה דלילה של לענה חד-זרעית ,מלווה ע"י מלענן החוף ,דוחן
אשון ,מתנן שעיר ,נואית קוצנית ,פגוניה ערבית ורותם המדבר.
ייחוד חזותי ותרבותי
יחידה זו היא בעלת נוף אחיד ומונוטוני יחסית .האלמנט הייחודי באזור הינו ערוץ נחל שונרה
"ששובר" את נוף החולות ולבסוף נבלע בתוכם.
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תת-יחידות
מספר

שם

 8.01מחנה צאלים
צפון
 8.02חוות יענים
8.03
8.04
8.05
8.06
8.07
8.08
8.09

תיאור כללי ואתרים מרכזיים
שטח חולי הכלוא בין חוות היענים,
המחנה ונחל בשור.
חוות יענים מגודרת.

בסיס צבאי גדול.
מחנה צאלים
מישורי צאלים נוף חולי אחיד ,המצולק בדרכי עפר
רבות .אתרים בולטים – אורים הישנה
מערב
ושרידי יישוב בדווי.
לש"ביית צאלים מתחם אימונים בשטח בנוי ,מנותק
מהמחנה עצמו.
מערב
מורד באר ימואל קטע קטן מערוץ נחל בשור בתחום
היחידה.
מישורי צאלים חלקם הדרומי של המישורים בתחום
היחידה.
ערוץ נחל החוצה את המרחב ונבלע
נחל שונרה
בחולות.
אזור חולות שמור יחסית.
שונרה מערב

 8.10חולות חלוצה
צפון

אזור חולות שמור יחסית.

ערכיות
ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים
נופית
לקביעת ערכיות נופית
–2
שטח קטן ומופר יחסית.
בינונית
–2
שטח ללא נגישות לציבור.
בינונית
 – 0בנוי
יחידת נוף בנויה.
בית-גידול טבעי ברובו ובתצלומי לוויין  – 4גבוהה
מאד
בעל מופע מרשים של נוף פתוח
נרחב.
 – 0בנוי
יחידת נוף בנויה.
חלק ממכלול נופי לאורך נחל בשור.
השטח מצולק ע"י מספר מתחמי
אימונים גדולים.
אלמנט נופי יחיד מסוגו בישראל.
שטח יחסית לא מופר.
שטח יחסית לא מופר.

 3.5.9חולות עגור

תמונה  .9אזור "הדיונה הגדולה" ליד בני נצרים
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 – 4גבוהה
מאד
 – 3גבוהה
–5
מירבית
 – 4גבוהה
מאד
 – 4גבוהה
מאד
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מאפייני היחידה
יחידת נוף זו משתרעת בשטחי חולות נודדים לאורך הגבול המערבי.
גבולות היחידה
בצפון – אזור בני נצרים.
במזרח – קו המגע בין חולות נודדים לחולות מיוצבים.
בדרום – גבול הסקר.
במערב – גבול הסקר (כביש  – 10גבול שיפוט המועצה).
אגני ניקוז
כל תחום היחידה נמצא בשטחים חוליים חסרי ניקוז חיצוני.
רום פני הקרקע
שיא הגובה ביחידה נמצא באזור גבול הסקר ,ברום  173מ' .הנקודה הנמוכה ביותר נמצאת לצד
דרך הגישה לבני נצרים ,ברום  92מ'.
מסלע וקרקע
כל השטח מכוסה בדיונות חול.
מקורות מים
אין מקורות מים טבעיים בתחומי היחידה.
יישובים
אין יישובים בתחומי היחידה .גבול היחידה נקבע לפי גבול השטחים שעברו פיתוח חקלאי-
התיישבותי.
נצפות ,רצף נופי ,תשתיות ,מפגעים והפרות
זוהי אחת מיחידות הנוף השמורות ביותר בישראל .עם זאת ,הלחץ ההתיישבותי גורר בעקבותיו
השפעות שוליים ופגיעה במינים מקומיים .בדופן המערבית של היחידה נמצא כביש  – 10כביש
הגבול המערבי ,שהשפעתו הנופית כיום מצומצמת .לאורך הכביש נמצאת גדר מערכת.
תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
סיפורה של היחידה הינו סיפור החולות הנודדים ,בית-גידול שאפיין בעבר אזורים רבים בארץ וכיום
נותר למעשה רק בחולות עגור .האתר המרכזי בתחום היחידה הינו "הדיונה הגדולה".
אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
דיונות גדולות שביניהן שקעים עם צומח מגוון שנשלט בעיקר ע"י עשבוניים חד-שנתיים ,שביניהם
פזורים בדגם דליל בני-שיח שונים :נואית קוצנית ,יפרוק המדבר ,לענה חד-זרעית ,שמשון יושב
ושמשון סגלגל ,ושיחים :רותם המדבר ,אטד ערבי ומתנן שעיר.
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ייחוד חזותי ותרבותי
אזור זה והמשכו דרומה (מעבר לגבולות הסקר) ,מהווה את "ים החולות" האחרון בשטחי מדינת
ישראל .החולות אמנם עברו תהליכי התייצבות מסויימים מאז הנסיגה מסיני (ועל רקע ההבדלים
בכיסוי הצומח משני צדדיו ,בולט קו הגבול באזור זה בצילומי לוויין) ,אולם אלו עדיין חולות בעלי
מופע יחסית נודד.
תת-יחידות
ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים לקביעת
תיאור כללי ואתרים מרכזיים
שם
מספר
ערכיות נופית
 – 5מירבית
 9.01חולות עגור אזור נרחב של דיונות חול .אתר מרכזי – מרחב שמור ויחיד מסוגו בישראל.
הדיונה הגדולה.

ערכיות נופית

3.6

ערכיות נופית

הקריטריונים לחישוב הערכיות הנופית-תרבותית תוארו בתחילת הפרק הנופי .פירוט הערכיות
הנופית של כל יחידת נוף מופיעה כחלק מאפיון יחידות הנוף .בחינה של מפת הערכיות מראה שלושה
מכלולים נופיים בעלי ערכיות גבוהה במרחב:
 .1אזור החולות :חולות עגור ומישורי צאלים .אזור זה מהווה שטח מדברי פתוח של דיונות חול
נרחבות .ערכיותו הרבה נובעת הן מהיותו שטחי טבעי גדול ,והן מהיותו נוף מדברי ייחודי.
 .2בתרונות הבשור :אזור זה הינו בעל מורכבות נופית גבוהה ,עם בתרונות טבעיים ומיוערים
ומראה הנחל בעל חישת הקנים אשר מלווה לכל אורכו .נסיעה לאורך הנחל הינה חווייה נופית
משמעותית ,שכוללת מעבר מאזור המדבר באזור צאלים ,דרך נחל זורם ,נביעות ,בתי-גידול
לחים ,פריחות מרשימות ,מתחמים ארכיאולוגיים והיסטוריים ,בתות ויערות ,ועד ספר הים-
התיכון.
 .3אזור שדות בארי-כיסופים :מרחב זה הינו אזור בעל מורכבות נופית גבוהה ,עם שדות פתוחים,
יערות לאורך ערוצי נחלים ,פריחה מרשימה ונוף כפרי פתוח ייחודי.
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מפה  .6יחידות נוף ותת-יחידות נוף
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מפה  .7ערכיות נופית
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4
4.1

תרבות האדם
מטרת פרק מורשת האדם

מטרת פרק זה לתת רקע על מורשת האדם באזור לאורך התקופות וליצור תיעוד מאוחד של אתרי
תרבות האדם השונים ,הן במהותם והן ובתקופתם ,שנמצאים בו .בתפיסה הנהוגה בסקרים מסוג
זה ,האתרים האנושיים מהווים חלק מהנוף ומהווים את אחד מהגורמים לקביעת ערכיותו (ר'
בהמשך ,בסעיף הערכיות הנופית-תרבותית).

4.2

שיטות העבודה :מיפוי האתרים

סקירת ההיסטוריה של תרבות האדם באזור לאורך התקופות מתבססת על מקורות כתובים ועל
מידע שהתקבל ממומחים .המידע לגבי אתרים שקשורים לתרבות האדם התקבל ממספר מקורות:
אתר הסקר הארכיאולוגי של ישראל ,סקר חבל אשכול בעריכת אמנון ליבנה ( ,)1988סקר שימור
אתרים בעריכת נאור מימר ( )2017המתמקד בתחומי היישובים ,וכן אתרים שנרשמו בעת סיורים
בשטח .ברוב המקרים ,אתרים ארכיאולוגיים שנרשמו בשטח ידועים גם לרשות העתיקות .באתר
הסקר הארכיאולוגי של ישראל תועדו מאות אתרים ,אולם חלק ניכר מהם אינו קיים עוד בשל פיתוח
חקלאי והתיישבותי אינטנסיבי .לאור זאת ,האתרים הארכיאולוגיים המתועדים בסקר הינם אתרים
שנמצאו בפועל במהלך הסקר ,כמו גם אתרים חשובים יחסית גם אם לא נותר להם זכר בשטח
(לדוגמא ,הכנסייה הביזנטית בשדות כיסופים) .האתרים מצויינים כנקודות למרות שבפועל הם בעלי
שטח .אתרים חשובים במיוחד זכו גם לתיאור מורחב בנפרד הסוקר את האתר כמכלול (כאשר
בטבלת האתרים ,האתר עשוי להיות מיוצג ע"י מקבץ אתרי משנה נקודתיים) .נוכחות של אתר
ארכיאולוגי גדול במיוחד (מעל גודל הסף של מיפוי הצומח –  50דונם) עשויה להתבטא גם במפת
הצומח/תכסית מכיוון שהצומח בו שונה לרוב מזה שבסביבתו .המידע שמופיע בחוברת זו לגבי כל
אתר בטבלת האתרים הינו סינתיזה של המידע משכבת ההכרזות ,ממקורות נוספים (בעיקר לגבי
האתרים החשובים יותר) וממה שנצפה (אם נצפה) בשטח בעת עריכת הסקר הנוכחי .פרק זה לא
נועד להחליף סקר ארכיאולוגי שיטתי של רשות העתיקות.
בשטחי האש של צאלים לא בוצע סקר אתרים .נציין כי בסקר הארכיאולוגי (מפת צאלים) תועדו
במרחב זה אתרים ארכיאולוגיים רבים ,רובם ככולם קטנים ומכילים פזורת חרסים ,כלי צור ומוקדי
מדורות .לעיתים תועדו גם שברי ביצי יענים.

4.3

רקע היסטורי

הרקע ההיסטורי בפרק זה מקורו בעיקר בעבודתו של גזית ( )1986והשלמות נוספות (בעיקר
לתקופה שלאחר מלחמת העצמאות) ממקורות מגוונים.
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 4.3.1הקשר הגיאולוגי-התיישבותי
שני הגורמים המעצבים את מפת ההתיישבות ההיסטורית באזור הינם המשקעים מחד ,והגיאולוגיה
מאידך .חלקו הדרומי של מרחב הסקר הינו אזור חולי וצחיח ,שלאורך מרבית התקופות ההיסטוריות
לא איפשר פיתוח התיישבות קבע בהעדר שטחים מתאימים לעיבוד חקלאי ,ואכן עיקר השרידים
הארכיאו לוגיים שתועדו במרחב זה הינם אתרי חנייה של נוודים (ובפרט בתקופות הפרהיסטוריות).
באזורים מעטים נוצרו עמקים מבודדים בין הדיונות בהם התאפשר עיבוד חקלאי וקיום חוות
חקלאיות .בצפון ובמזרח מרחב הסקר ,תשתית הקרקע הינה תשתית לס המאפשרת פיתוח חקלאי.
 4.3.2בורות מים (בעיקר עפ"י כהן)1993 ,
ההתיישבות באזור הסתמכה הן על בארות מים (בעיקר בקרבת נחל בשור) והן על בורות בנויים
ומטוייחים (באזורים המרוחקים מאקוויפר הבשור) .בעיית המים הייתה גורם קריטי להתיישבות
באזור ,הנמצא בגבול המזרע והישימון .בעיה זו נפתרה בתקופה הביזנטית ע"י בנייתם של בורות
מים רבים .בורות אלו קלטו נגר עילי שתועל מהשדות ,הגגות והרחובות אל מאגרי המים .בחלק
מהמקרים ,הבורות שכנו תחת בית מגורים או בחצר הבית .המים זרמו בתעלות ניקוז ,חלקן היו
מדופנות ומטויחות ,או בצינורות חרס אל בריכת שיקוע וסינון ,וממנה אל הבור הבנוי אבנים קטנות
ומלוכדות במלט בצבע לבן-אפור .בבורות אחדים משובצים במלט חחרסים מן התקופה או רסק
צדפים .הבורות נבנו לרוב בצורת פעמון והם דופנו וטוייחו בדפנות ,ובכיפת הבור היה פתח שאיבה
מרובע ,ממנו נשאבו המים לשימוש.
בתחתית אחד הבורות שנחפר לצורך בדיקה ,נמצא בור שיקוע המיועד לקליטת הטין והבוץ המוסעים
ע"י המים .צורת בור זה פירמידה הפוכה בנפח כמטר מעוקב אחד.
מלבד הבורות שהוקמו באזורי המגורים ,נמצאו גם בורות בשדות החקלאיים ,ששימשו חוות
חקלאיות.
בכפר ח'רבת משרפה (חורבת משקף – ליד בארי) נמנו בשנת תשכ"ג ע"י גידי צ'רניק ז"ל  34בורות
מים בשטח  12דונם ,ועוד כ 60-בורות נוספים בשלושה כפרים נוספים באזור .הוא מציין שכבר אז
נסתמו בורות רבים לצורכי הכשרה חקלאית ,.תכולת כל בור הייתה יותר מ 60-ממ"ק מים .תכולת
בור מים יחיד מספיקה לכלכלת שלוש משפחות נוודים המונות  18נפשות 6 ,גמלים ועדר כבשים
ועיזים .כהן מצטט את חרובי ( )1984כי משפחה בדווית בשנות ה '70-צרכה  20ממ"ק מים בלבד
לשנה.
קוטר הבורות נע בין  3-2מ' ועומקם מגיע עד  5מ' .בקרבת חלק מהבורות נמצאו מתקנים כגון
מערכת צינורות חרס ,שהובילה מים מבור הבנוי במקום גבוה למקומות נמוכים ,תעלה מטויחת עם
חרסים לאורך כ 40-מ' ,שהובילה מים מבורות לאתר נמוך ,וכן בית מרחץ שקיבל את מימיו ממערכת
של חמישה בורות מים (כלל האתרים הנ"ל נמצאים מחוץ לגבולות הסקר).
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איור  .2סכמת בור מים

בקרבת נחל בשור נבנו אשכולות של בורות ציבוריים .דפנותיהם בנויות אבני גוויל או אבנים מטויחות
בשכבת טיח עבה ובחלקן הן משובצות חרסים .בכניסה לבורות היו אגני שיקוע ובקרקעיתם שוחה
לקליטת המשקעים .הכיסוי היה כיפתי והיה לו פתח שאיבה מרובע.
בכפרים ביזנטיים גדולים נבנה מבנה פתוח" ,בירכה" ,במקום הנמוך ביותר לאיגום מי הנגר העילי,
ומימיו שימשו לצרכי הקהילה ולהשקיית צאן.
באזור קיבוץ אורים (חורבת מלתעה) התגלתה אמת מים בנויה אבני גזית ומטוייחת ,באורך כ4-
ק"מ ,עד לכנסיית שלאל הנמצאת בפארק אשכול .האמה מכוסה בלס .כיוון האמה מעניין ,ונראה כי
היא נועדה להוביל מים מהבורות בחורבת מלתעה אל עין בשור ולא להיפך ,כנראה כדי לשפר את
טעמם הגרוע של מי הנביעה .בנחל גמילה הוקמה מערכת תעלות ניקוז הלוכדת נגר עילי ומתעלת
אותו לגב טבעי שהורחב למאגורה.
השימוש בטכניקות אגירת המים הגיע לשיאו במאה השישית לספירה .סביר כי חלק מבורות המים
ומתקני איסוף הנגר העילי נבנו בתקופה הרומית המאוחרת ,ומיעוטם בתקופה הרומית הקדומה.
עדות ייחודית על מפעל מים ביזנטי נמצאת בכתובת יוונית על מתקן השקאה מדרום הארץ,
שפורסמה בשנת תש"ב ( 1942 -מיקומו המדוייק לא ידוע) .הכתובת מופיעה על לוח אבן ברוחב 46
ס"מ ובגובה  23ס"מ .נוסח הכתובת "גם את השלמות הזאת של מכונת המים המציא האב המפואר
הילריון" .מחבר הכתובת היה כנראה נוצרי בן המאה ה 5-או ה 6-לספירה.
כהן מפרט רשימה של ריכוזי בורות מים בנגב המערבי (לא כולם בתחום הסקר) .בין המוקדים
הגדולים נציין באזור בארי את חורבת מדור ( 8בורות מים) ,ח'רבת אל-משרפה (חורבת משקף)
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( 34בורות מים)" ,חורבת ואדי אשפה" ( 30בורות מים) ,ח'רבת אל-עצפרייה (כ 25-בורות מים),
חורבת מעון ובאר צאלים.
במאמר מוסגר נציין כי בסקר הנוכחי ,זוהו בחורבת מדור כ 35-בורות מים ,מול מספר בורות מצומצם
בהרבה בחורבת משקף ( 3בלבד) ,דבר המעלה את השאלה האם ייתכן שהנתונים הספרותיים
החליפו בין מספרי הבורות בשתי החורבות.
בורות רבים נסתמו בעשרות השנים האחרונות .התהליך החל כבר בשנות ה '60-וייתכן שאף קודם
לכן .באופן כללי ,בשטחי המושבים (יישובי מבטחים) כמעט כל הבורות נעלמו (נותר בור אחד אחרון
מצפון לכביש  ,)232בשטחי הקיבוצים המצב טוב יותר .עם זאת ,גם חלק מהבורות ששרדו נמצאים
ב מצב השתמרות ירוד וצפויים להיעלם לחלוטין בתוך מספר שנים ללא ביצוע פעולות שימור.
בסקר הנוכחי זוהו מספר מקבצים גדולים של בורות .מקבצים אלו דורגו לרוב בערכיות גבוהה ,גם
אם חלק מהבורות שבהם נמצאים ברמת השתמרות נמוכה:


חורבת מדור – מקבץ הבורות הגדול ביותר בתחומי מוא"ז אשכול .כ 35-בורות (רובם ברמת
השתמרות בינונית ומיעוטם ברמת השתמרות גבוהה או נמוכה).



חורבת מעון – מקבץ של  17בורות ,חלקם ברמת השתמרות גבוהה (באחד מהם אפילו נותר
מכסה פח מנדטורי ,ואחר אוגר מים כולל שרכי שערות-שולמית ,בור ייחודי נוסף – "בור
העמודים" הצמו ד לכביש לניר עוז) .בנוסף יש מספר משארי שדה ללא בורות (ככל הנראה
בורות שנהרסו לחלוטין).



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



חורבת גררית מזרח – מקבץ של  11בורות ברמת השתמרות בינונית-גבוהה ועוד שני משארי
שדה בהם אין כיום בורות.



צפונית לבארי – מקבץ של  10בורות הפזורים בשטח ניכר (כנראה "בורות ואדי אשפה"
המוזכרים אצל כהן) ,ברמת השתמרות בינונית-גבוהה.



מזרחית לבארי – מקבץ של  8בורות שרובם ברמת השתמרות נמוכה.

לפי הספרות ,באחד הבורות באזור שמצפון ליישובי מבטחים שרד צלב מצדפים על קיר הבור .בור
זה לא אותר (נותר כיום בור בודד בגזרה ולפי תצלומי אוויר ,חלק מהבורות נעלמו/נסתמו בשנים
האחרונות ממש) .בור אחר ,שמור היטב ועם צלב מצדפים ,נמצא באביב  2020במחצבת נחל עוז
(מחוץ לגבולות שיפוט המועצה).
 4.3.3בארות (בעיקר עפ"י גזית)1986 ,
כבר בתקופות קדומות עמדו תושבי האזור על קיום מים זמינים בשכבת החלוקים לאורך נחל בשור.
חפירת בארות החלה כפי הנראה בתקופה הכלקוליתית ,אז נכרו בארות רדודות (לעומק  3מ')
בבקעת באר שבע .הבארות נכרו לרוב באפיקי הנחלים ,כאשר באזור הסקר מדובר על ביר שנק
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(באר צאלים) וביר קמלה ,שנכרו בסמוך לנביעות .למרגלות תל גמה תועדו מתקני אבן חרוצים
בחבלים ,המעידים על קיום בארות בעבר.
בשלהי התקופה הביזנטית ובתקופה הערבית הקדומה ,חלה התקדמות טכנולוגית וכתוצאה מכך
הוחל בחפירת בארות גם הרחק מהנחל .הגיאוגרף המוסלמי אל-מקדסי מספר שערב כיבושה של
ארץ ישראל בידי הצלבנים היו בחבל הבשור מאות בארות רדודות ,מפיקות מים ,על פני המישור.
גזית כותב "היום אנו יכולים לאתר עשרות רבות מהן ,המשתרעות עד שישה ק"מ מזרחית מהנחל
ועד ארבעה ק"מ ממערבו ...עומקן של הבארות הללו נע בין  15ל 40-מטר ,בהתאם למיקומן ומרחקן
מהנחל .חלק מהן ,המטופל בידי הבדואים ,מפיק מים עד היום".
ריכוז הבארות המרשים ביותר לפי גזית נמצא בבקעת אבו סוסין ,מישור לס מדרום לקיבוץ אורים
(מחוץ לגבול שיפוט המועצה האזורית אשכול) .למישור זה אין ניקוז עילי על פני השטח ,אולם קיימת
זרימה תת-קרקעית לכיוון הבשור .בתקופה הרומית הוקמה בפתח המישור העיירה באר שמע.
בשנת  1930שיפצו שלטונות המנדט הבריטי את הבארות באזור – ציפו את דפנותיהן באבן ובנו
מעליהן מתקני שאיבה ,שהונעו בכוח בהמה או במנוע דיזל ,והתקינו בריכות אגירה אופרטיביות
ושקתות מים צמודות אליהן ,להשקיית עדרי הצאן .רוב הבנייה בוצעה באבני גזית שנלקחו מחורבות
באר שמע הסמוכה.
גזית ( )1986מציין כתריסר בארות .ליבנה ( )1988מציין שני מקבצי בארות" ,בארות בקעת סוסין"
(שבע בארות מהן שתיים סתומות לחלוטין) ו"בארות שמע" (ארבע בארות ,אחת מהן סתומה) .בין
שני המקבצים תועדו עוד שלוש בארות סתומות ,ובסה"כ  14בארות.
בסקר הנוכחי תועדו במרחב חמש בארות ושרידי שתי בארות נוספות (שתיים בבקעת סוסין ,שתיים
במרחב בארות שמע ואחת ביניהן ,ובאר הרוסה אחת בכל מכלול).
דגם חשוב של בארות השכיח במישור החוף הדרומי (ובסקר אשכול) הינו בארות אנטיליה .בדגם
זה ,קיים מתקן שאיבה מעל הבאר המורכב ממערכת דליים לשאיבה ,וגלגל המניע את המתקן
ומופעל לרוב בכוח חמור .מעל לבאר נבנה קמרון התומך במערכת השאיבה ,ולצד הבאר הוקמו
בריכת אגירה ושקתות להשקיית צאן .מקור השם נובע מהמילה היוונית אנטיליון – דלי.

4.4

סקירה היסטורית לאורך התקופות

 4.4.1התקופות הפרהיסטוריות
לאורך נחל בשור נמצאו שרידים רבים להתיישבות פרהיסטורית ,אם כי סקר פרהיסטורי שיטתי
בוצע לפני כ 50-שנה .בסתיו  2018הוחל בביצוע סקר חדש ,ובינתיים פורסמו ממצאיו במקטע שבין
אזור רעים בצפון לבאר רבובה בדרום .באזור תועדו מספר אתרים פרהיסטוריים ,מהתקופה
הפליאוליתית התחתונה עד לתקופה האפי-פליאוליתית וכן מהתקופה הכלקוליתית (אך לא בתקופה
הניאוליתית) (.)Goder-Goldberger et al., 2019
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 4.4.2תקופת הברונזה
בתקופה הכלקוליתית התקיימו בצפון הנגב אתרי ענק (תופעה זו נמשכת גם ממזרח לשטחי
המועצה ,ומאפיינת את בקעת באר שבע ואגן נחל גרר) .יישובי התקופה הכלקוליתית בצפון הנגב
נעזבו בפתאומיות בסוף התקופה ,נטישתם הייתה מסודרת ומאורגנת והמרחב עמד בשממונו כ-
 1500שנה עד לחיד וש ההתיישבות .הסיבות לנטישת היישובים אינן ברורות ,האם כתוצאה משינוי
אקלימי ,ניצול יתר של משאבי הקרקע או לחץ צבאי מצד הממלכה המצרית המאוחדת
החדשה.בתקופת הברונזה הקדומה בלטה השפעה מצרית על ההתיישבות הכנענית באזור ,ובתל
עין הבשור הוקמה תחנת מסחר.
בתקופת הברונזה התיכונה  ,IIהחל עיור מחודש של ארץ כנען .עיור זה פסח בתחילתו על חבל
הבשור ,ורק בשלהי תקופת הברונזה התיכונה  IIב' ובראשית תקופת הברונזה התיכונה  IIג' (תקופת
החיקסוס במצרים) נושבו לראשונה תילי חבל הבשור – תל גמה ,תל שרוחן (תל אל-פארעה הדרומי)
ואולי גם תל מור ,וצפונה יותר תל שרע ותל הרור .התילים הוקמו במקומות גבוהים ומוגנים יחסית,
ורובם נסמכים על גדת הבשור .תל שרוחן הוקם כתל מבוצר הכולל חלקלקה .תל נוסף הנמצא במורד
הבשור ומחוץ לגבולות הסקר הינו תל בית עגליים (תל אל עג'ול) .תל זה חלש על סעיף מדרך הים
הקדומה ,ה פונה לעבר תל גמה ,תל מור ותילי נחל גרר .ניתן לראות כי תושבי התקופה העדיפו
להקים את התילים בנקודות השולטות על מקורות המים ,גם אם אינן בהכרח הנקודות הגבוהות
ביותר במרחב .תקופה זו היא הראשונה בה מופיע דגם התיישבותי של גבול מבוצר ודרך לאורכו,
תופעה החוזרת על עצמה מספר פעמים במהלך ההיסטוריה המקומית.
בימי תחותמס הג' (המחצית הראשונה של המאה ה 15-לפנה"ס) מוזכרות שתי ערים בגבול הדרומי-
מערבי של ארץ ישראל – שרוחן וירזה .בשרוחן ישב חיל מצב מצרי ואילו ירזה הייתה עיר מלוכה
כנענית בקצה הדרומי של הארץ הנושבת ,ואשר מלכה היה כפוף למצרים .קיימת מחלוקת לגבי
זיהויה של שרוחן (בעבר הוצע לזהותה בתל אל-פארעה הדרומי ,הצעה נוספת כיום היא בתל בית
עגליים) ,ואילו את ירזה מוצע לזהות בתל גמה .השלטון המצרי התבסס בהדרגה בחבל הבשור כולל
גם מצודות קטנות ויישובי פרזות.
 4.4.3תקופת הברזל
בשלהי המאה ה 12-לפנה"ס החלה חדירת "גויי הים" ,ייתכן כפעולה מאורגנת ע"י המצרים או שמא
הם חדרו לאזור עם היחלשות השלטון המצרי באזור .תחילה נאחזו הפלשתים לאורך החוף וחדרו
פנימה רק לאורך פרצת נחל בשור בתל גמה ,אך מאוחר יותר התרחבה הנוכחות הפלשתית בנגב
המערבי( ,כולל בתל אל-פארעה) .התרחבות זו באה כפי הנראה על חשבון אוכלוסיות קודמות שישבו
באזור " :וְ הָ עַ וִּ ים ַהי ְֹּשבִּ ים בַ חֲ צֵ ִּרים ,עַ ד-עַ זָ הַ --כפְ ת ִֹּּרים הַ י ְֹּצ ִּאים ִּמכַפְ תֹּרִּ ,ה ְש ִּמידֻם ַוי ְֵשבו ַת ְח ָתם( ".דברים
ב' כ"ג) .והאזור היה לקו התפר בין ההתיישבות הישראלית (נחלת שבט שמעון) לבין זו הפלשתית.

64

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

בעבר הוצע לזהות את עיר השדה הפלשתית צקלג באזור נחל גרר ,אם כי לאחרונה עלתה הצעת
זיהוי לצקלג בקרבת מחלף קריית גת בכביש .6
במהלך המאה ה 8-לפנה"ס התרוקן חבל הבשור כמעט לחלוטין מיישובי קבע ,צעד אותו ניצל עוזיהו
חֹומת י ְַבנֵה ,וְ ֵאת חֹומַ ת ַא ְשּדֹוד; וַיִּ ְבנֶה
ַ
חֹומת גַת וְ ֵאת
מלך יהודה " ַו ֵיצֵ אַ ,ו ִּילָ חֶ ם בַ פְ לִּ ְש ִּתים ,וַיִּפְ רֹּץ ֶאתַ -
(העַ ְר ִּבים)ַ ,הי ְֹּש ִּבים ְבגור-בָ עַ ל--
ֹלהים עַ ל-פְ ל ְִּש ִּתים וְ עַ ל-הערביים ָ
עָ ִּרים ,בְ ַא ְשּדֹוד ובַ פְ ל ְִּש ִּתים .ז ַויַעְ זְ ֵרהו הָ אֱ ִּ
וְ הַ ְמעונִּים .ח ַויִּ ְתנו ָהעַ מֹונִּים ִּמנ ְָחה ,לְ עֻזִּ יָהו; ַו ֵילְֶך ְשמֹו עַ ד-לְבֹוא ִּמ ְצ ַר ִּים" (דברי הימים ב' ,כ"ו ,ו'-ח').
המאמץ היהודאי האחרון להשתלט על חבל הבשור התרחש כפי הנראה בימי חזקיהו מלך יהודה "
לְמזְ ַרח
יהם ,פ ְָרצו ,לָרֹוב .לט וַ ֵילְכו ל ְִּמבֹוא גְ דֹּר ,עַ ד ִּ
בֹות ֶ
חֹותם; ובֵ ית ,אֲ ֵ
יאים בְ ִּמ ְשפְ ָ
ֵאלֶה הַ בָ ִּאים בְ שֵ מֹות ,נ ְִּש ִּ
ושלֵוָה :כִּ י ִּמןָ -חם,
הַ ָגיְא ,לְ בַ ֵקש ִּמ ְרעֶ הְ ,לצ ֹּאנָם .מ ַוי ְִּמצְ או ִּמ ְרעֶ הָ ,שמֵ ן וָטֹוב ,וְ הָ ָא ֶרץ ַרחֲ בַ ת י ַָדיִּ ם ,וְ ש ֶֹּק ֶטת ְ
יהם וְ ֶאת-
הודהַ ,ויַכו ֶאתָ -אהֳ לֵ ֶ
ימי י ְִּחזְ ִּקיָהו ֶמלְֶךְ -י ָ
תובים בְ שֵ מֹות בִּ ֵ
הַ י ְֹּשבִּ ים שָ ם ְל ָפנִּ ים .מא ַו ָיבֹּאו ֵאלֶה הַ כְ ִּ
יהם :כִּ יִּ -מ ְרעֶ ה לְ צ ֹּאנָםָ ,שם".
(ה ְמעונִּים) אֲ שֶ ר ִּנ ְמצְ או-שָ מָ ה ַויַחֲ ִּרימֻ ם עַ ד-הַ יֹום ַהזֶהַ ,וי ְֵשבוַ ,ת ְח ֵת ֶ
המעינים ַ
(דברי הימים א ,ד' ,ל"ח-מ"א) כאשר בתרגום השבעים נרשם "גרר" במקום "גדור" .ה"מעונים ,הינם
יושבי חבל מעון ,וראוי לציון השיוך האתני של תושבי האזור – "מן חם היושבים שם לפנים".
השגיו הצבאיים של חזקיהו לא האריכו ימים ,ובעקבות מסע סנחריב ליהודה בשנת  ,701נקרע
האזור משליטת יהודה – "את עריו אשר בזזתי – קרעתי מארצו ונתתי למתנת מלך אשדוד ,לפדי
מלך עקרון ולצלבל מלך עזה והקטנתי בכך את ארצו" (דברי סנחריב מלך אשור על חזקיהו מלך
יהודה ,בתרגום י .אפעל).
האשורים ביצרו את תל גמה ,כנראה בשל סמיכותו לגבול הארץ ,ואילו בשנת  679לפנה"ס מעיד
אסרחדון מלך אשור "את העיר ארצא שבגבול נחל מצרים בזזתי ,את אסתלי מלכה נתתי בכבלים
ולארץ אשור הבאתיו" .עוד הארכיאולוג מזר הציע לזהות את תל גמה עם העיר הקדומה ארצא,
שהפכה למוצב קדמי אשורי במסגרת ההכנות לכיבוש מצרים .במקורות היסטוריים שונים מוזכרים
יישובים בשם ירזה או יורזה ,ואין ספק שהם זהים עם ארצא האשורית .מסתבר מכאן כי בתקופת
המקרא כונה נחל בשור נחל מצרים (ושם זה הועתק לואדי אל-עריש רק בתקופה ההלניסטית ,כאשר
מרחב רפיח ואל-עריש היווה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל).
 4.4.4התקופות הפרסית ,ההלניסטית והחשמונאים
במהלך התקופה הפרסית יושבו אתרים בשני צירים עיקריים ,האחד בציר באר שבע – עזה (לאורך
נחל גרר) ,כולל תל מור ותל גמה ,והשני בציר באר שבע – רפיח (כולל תחנת דרכים מדרום-מערב
לאורים וחורבת מעון) .נתיב נוסף הגיע לאזור מדרום ,מקדש ברנע דרך נינה וחולות חלוצה ,לעבר
תל שרוחן ומשם למעון .הפרסים גבו היטלי מסחר כבדים מהאוכלוסייה הערבית ששכנה במדבר.
אוכלוסייה זו הוחלפה במאה הרביעית לפנה"ס בידי הנבטים .ב 332-לפנה"ס התנגדו תושבי עזה
והנבטים לאלכסנדר מוקדון ,שאיים לפגוע בהכנסותיהם מהסחר הבינלאומי .חבל הבשור היווה אזור
פריפריאלי וחלקיו בתחום השפעה ישיר של ערי החוף(בעיקר עזה ורפיח) .בתקופה ההלניסטית
בוטלה תחנת הדרכים באורים ובמקומה הוקמו תחנות בחורבת מלתעה (כקילומטר מצפון-מזרח
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לקודמתה) ובמעיין עין בשור .תל גמה שימש כתחנת מסחר חשובה ,עד להתפשטותה של ממלכת
החשמונאים .בשנת  129לפנה"ס הרחיב יוחנן הורקנוס את גבולות יהודה ,עד לאזור נחל בשור.
כתוצאה מכך ,בוטלה הדרך הנבטית לאורך הבשור והיא הועתקה לתוואי חדש :מעבדת דרך חלוצה,
גבול החולות הנודדים (אזור דרך השדות דהיום) ומשם בואכה דקלה ושייח' זוויד .בשנת 100
לפנה"ס כבש אלכסנדר ינאי את העיר עזה ,והנבטים נאלצו להקים מעגני ייצוא מתחרים בחופים
שבין רפיח לאל-עריש .הסכם בין אלכסנדר ינאי לחרתת הג' מלך הנבטים ,קבע את גבולה הדרומי
של

יהודה

בדרך

עבדת-שייח'

זוויד,

שנותרה

כפי

הנראה

חפשית

לסחר

הנבטי.

בעקבות הסדרי פומפיוס ( 63לפנה"ס) שבה עזה להיות עיר עצמאית ,והנגב המערבי חולק בין תחום
העיר עזה לתחום העיר מראשה ,הגבול ביניהן עבר בערך בקו תקומה – נירים של ימינו .תחומים
אלו סופחו לממלכת הורדוס ,ונחל בשור שב להיות גבולה הדרומי של יהודה.
 4.4.5התקופות הרומית והביזנטית
לאחר מותו של הורדוס ,נקרעה שוב עזה מיהודה ,ונשלטה בידי נציבי רומא .הגבול בין יהודה לבין
תחום עזה עבר בקירוב בקו תקומה – תל גמה ,ומשם לאורך נחל בשור דרומה ומזרחה.
עם חורבן בית ראשון ,נוהל אזור הספר בידי הלגיון העשירי .בין מנואיס (מעון) לבין ים המלח הוקם
קו מבוצר – ה"לימס" ,והקרקעות לאורכו נמסרו לחיילים .במערב ה"לימס" היו שתי אחוזות קיסריות,
מחוז גרר (גרריסטיקוס) ומחוז מנואיס .בשנת  106נכבשה הממלכה הנבטית והפכה לפרובינציה
ערביה ,אך מבצרי ה"לימס" נותרו במקומם .מבצרים אלו כללו את תל מעון ,תל אל-פארעה (שרוחן),
באר שמע ועוד .בין המבצרים הגדולים היו מצדים קטנים ,למשל מערבית לנירים ,במגן (שייח'
נוראן) ,בין מגן לתל שרוחן ,בקעת סוסין ועוד.
תל אל-פארעה שימש כמרכז צבאי ושלטוני .בימי אנטונינוס פיוס ( 140לספירה) צומצמו גבולות
הערים רפיח ועזה לגבולות הקו הירוק של ימינו ,ובכך התפתח תחום שלוש אחוזות קיסריות ששכנו
במערב חבל הבשור – שוק מאזין (באזור ח'אן יוניס עד נחל אסף) ,קונסטנטיניאקיס (מישורי החול-
לס ממערב לנחל בשור ,מרכז צבאי במנואיס – מעון ומרכז מינהלי בעבסאן ,כולל מצודה בתל אל-
פארעה) וגרריטיקי (מזרחית לבשור ,עם מרכז צבאי בבאר שמע ומרכז מינהלי באורדה).
לקראת סוף המאה השנייה לספירה החלה התפתחות מואצת בהתיישבות בבשור ,כתוצאה בין
היתר משיפור במצב הבטחוני ,מאמצים שלטוניים לקיבוע האוכלוסייה וייתכן גם רצף שנים גשומות
באזור .רפורמת מקרקעין בימי הקיסר דיוקליטיאנוס עודדה את התפתחות העיירות באזור .במרחב
התקיימו מספר דרכים ראשיות (עזה – באר שבע; עזה – באר שמע – חלוצה; חלוצה – רחובות
בנגב).
התקופה הביזנטית מסמנת את שיא ההתיישבות באזור עד ימינו ,כולל השקעה במפעלי מים .בשתי
נקודות לאורך נחל בשור ,הוקמו מפעלי הטייה מקומיים לתפיסת מי שטפונות .בחבל הבשור שכנו
 8עיירות גדולות ו 20-כפרים גדולים (חלקם מעבר לגבול שיפוט המועצה).
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הוקמו מספר כנסיות במרחב ,ובפרט בעין הבשור (כנסיית שלאלה) ,כיסופים ,מגן ובאר שמע .באתר
חורבת מעון ,הנמצא בשדות קיבוץ נירים נמצאה כנסייה וכן הוקם בית כנסת יהודי ,שהינו כיום היחיד
הידוע במרחב .בשנת  1961התגלתה בשדות כיסופים אבן גיר ועליה שרידי ארבע אותיות ,כנראה
קטע מרשימת  24משמרות הכהונה – "(משמרת תשע עשר)ה פתח(יה)" .הארכיאולוג נווה סבור
שהכתובת מלמדת על קיומו של בית כנסת נוסף בין עזה למעון (כהן.)1993 ,
 4.4.6התקופות הערבית המוקדמת עד העות'מאנית
בשנת  634ניצחו הצבאות הערביים את צבאו של מושל עזה ליד כפר בשם דאתן או דתין ,בגדת
נחל בשור בין תל שרוחן לתל גמה .הכפר לא זוהה בוודאות אך באזור נמצא בית קברות קדום.
תוך שניים-שלושה דורות מהכיבוש המוסלמי ,התרוקן חבל הבשור כליל מיישובי קבע ,ובאזור
התקיימה פעילות נוודית בלבד .בראשית התקופה העות'מאנית ,החלה התיישבות קבע בדווית
בחבל הבשור ,ובח'רבת אבו-בכרה מדרום לרעים התגלתה כתובת בדווית משנת  1163להג'רה,
היא שנת  .1750עם זאת ,בשל מצב בטחוני מעורער ומלחמות שבטיות בלתי פוסקות ,התרוקן
האזור שוב מיושביו במהלך רוב התקופה .ויקטור גרן ( )1860מעיד כי לא התקיים אף יישוב קבע
מדרום-מזרח לעזה ,עדות הנתמכת ע"י סוקרי הקרן הבריטית בשנת  .1875בשנות ה 1870-החל
שינוי במצב .גלי הגירה גדולים ממצרים לחבל עזה החלו בתקופת שלטונו של איברהים פחה ,ונמשכו
בעקבות כריית תעלת סואץ ב .1869-כתוצאה מהגירה זו החלה התיישבות גם ממזרח לרצועה,
בחבל הבשור .החל משנות ה 1870-תנועה של פלאחים ממרחב חאן יוניס ורפיח להתיישבות בחבל
הבשור .המדיניות האגררית של הסולטן הטורקי עבדול חמיד השני עודדה מגמה זו ,וייתכן כי גם
לעלייה מסויימת בכמות המשקעים (אחרי התפרצות הר הגעש קרקטאו ב ,)1883-הייתה תרומה
חיובית להתפתחות יישובי קבע באזור זה .בהדרגה הוקמה סדרת כפרים בדוויים במרחב ,כולל
שימוש משני אינטנסיבי בשרידי אתרי עתיקות .היישובים הוקמו מצפון לדרום ,מאזור עזה ועד
למבואות רפיח .הוקמו כעשרה יישובים ,כמחציתם בגבולות הסקר כמפורט להלן (גזית:)2014 ,


ח'רבת אבו-בכרה – כפר קטן של בדווים ממטה התראבין ,שכלל כעשרה בתים ושתי בארות
(דרומית לקיבוץ רעים).



אבו סיתה (ח'רבת מעין) – כפר של בדווים ממטה התראבין ובו באר .הכפר הוקם לאחר
מלחמות שבטיות בשנים  .1887-1882כיום חורבת מעון מדרום לקיבוץ נירים.



אל שועוט – כפר גדול ומתוכנן בשטח כ 1000-דונם ובו מערכת רחובות ישרים ומקבילים.
בכפר ישבו הן בדווים ממטה התראבין והן פלאחים מהרצועה ,והיו בו שלוש בארות.



א-רוויבה – כפר גדול ומתוכנן בשטח כ 2,500-דונם מצפון לגבולות (באר רבובה) .בכפר היו
שני רחובות אורך ראשיים ושישה רחובות רוחביים ובמרכזו כיכר מלבנית גדולה .בכפר שכנו
כשישים משפחות של בדווים ממטה התראבין ,והוא כלל שמונה בארות.
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ח'רבת אבו עמר (אבו מועמר) – כפר קטן ומתוכנן היטב עם שורת חצרות לאורך רחוב ראשי.
כעשר משפחות בדוויות ממטה התראבין (כיום כ 4-ק"מ צפונית לניר יצחק).



א-שימאליה – כפר קטן ומתוכנן היטב ובו כשתי שורות של חצרות לצידי הרחוב הראשי .
תושביו היו בדווים ממטה התראבין (כיום בשוליים הצפוניים של ניר יצחק).

התיישבות הקבע הייתה בעיקר של שבטי התראבין והתיאהא ,שעסקו בגידול שעורה ,ייצור צמר
גמלים ,גידול קיקיון ואבטיח הפקועה לצרכי מרפא .שעורה מחבל הבשור יוצאה לאירופה ונחשבה
לשעורה האיכותית ביותר לתעשיית הבירה.
עוד לפני מלחמת העולם הראשונה ,רכש הרב שלום דנגור ,שכיהן כרב במצרים החל מ,1897-
אדמות באזור רפיח ,שכונו על שמו – אדמות דנגור.
ב 1906-קבעו הבריטים והטורקים את קו הגבול בין מצרים לארץ ישראל .קו זה נקבע לרוב בצורה
שרירותית ,מרפיח בחוף הים התיכון עד לאזור טאבה בחוף מפרץ אילת.
 4.4.7תקופת המנדט הבריטי
בשנת  1914פרצה מלחמת העולם הראשונה .בנובמבר  1914הצטרפה טורקיה למלחמה ,וכבר
בדצמבר אותה שנה כבשו הטורקים את צפון סיני .כיבוש האזור אילץ את הבריטים להקצות כוחות
משלוח להגנה על תעלת סואץ .בפברואר  1915פתחו הטורקים בהתקפה על תעלת סואץ ,בעיקר
מכיוון עוג'ה אל חפיר (ניצנה) לאיסמעיליה .ההתקפה הטורקית נהדפה ,אך עוררה אצל הבריטים
את הצורך בהרחקת האיום הטורקי מאזור התעלה .במהלך  1916הגיעו הבריטים לאל עריש ולאחר
מכן לרפיח .כתוצאה מכך ביססו הטורקים קו הגנה חדש מעזה לבאר שבע .עזה הייתה עיר מבוצרת
מאד .בסוף מרץ  1917נערך הקרב הראשון על עזה ,וקרב שני לאחר כשלושה שבועות באפריל
 .1917שני הקרבות הסתיימו בכישלון לבריטים ובאלפי הרוגים לשני הצדדים.
הכישלון בעזה הביא להפוגה של כמה חודשים בקרבות .במהלך תקופה זו הוחלף הפיקוד הבריטי,
מהגנרל ארצ'יבלד מאריי לגנרל אדמונד אלנבי .אלנבי תכנן מהלך הטעייה מתוחכם שיגרום לטורקים
להאמין שמתוכננת התקפה שלישית על עזה ,אולם בפועל התכוון לכבוש את באר שבע ולעלות
לירושלים דרך הר חברון .לשם כך נסללה שלוחת רכבת ממסילת החוף ברפיח אל מעיינות שלאלה
בנחל בשור( ,שלוחה נוספת נסללה לאזור נחל גמילה ,כדי לנצל את מי המעיינות גם שם) ,וכן שופצו
הבארות שלאורך נחל בשור .תוך כדי ההיאחזות במעיינות שלאלה נחשפה במקום רצפת פסיפס
ביזנטית (המוצגת כיום במוזיאון המלחמה בקנברה ,בירת אוסטרליה) .בוצעו תרגילי הסחה כדי
לשכנע את הטורקים שצפויה התקפה שלישית ,אולם מאמץ הלחימה העיקרי רוכז בכיבוש באר שבע
( 31באוקטובר  )1917ושבוע לאחר מכן נפלה גם עזה בידי הבריטים ,כמעט ללא קרב .תוך
כשבועיים נכבשו גם ירושלים ויפו.
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בקרבות במרחב עזה – באר שבע ,השתתפו כוחות משלוח גדולים מאוסטרליה וניו זילנד (אנז"ק).
אחרי כיבוש באר שבע הוארכה מסילת הרכבת הבריטית עד באר שבע ,והוקם גשר עץ על נחל
בשור (ובהמשך גם גשר ברזל על נחל אופקים).
לאחר המלחמה קיבלו הבריטים מחבר הלאומים מנדט על ארץ ישראל .במהלך תקופת המנדט
הבריטי ,שופצו הבארות לאורך נחל בשור ,כולל התקנת משאבות המונעות באמצעות מנועי דיזל,
ונסלל "כביש הרעב" כעבודות יזומות לבדווים בתקופת בצורת .כמו כן ,הוקמו באזור (עוד בשנת
 )1921נקודות מדידה (טריאנגולציה) הנמנות עם הראשונות בארץ .נקודות אלו היו במתכונת של
שתי חביות פח האחת על השנייה ,ואחדות מהנקודות המנדטוריות שרדו עד ימינו באזורי אורים,
מבטחים ובארי .במהלך התקופה ,חלה עלייה בהתיישבות הבדווית באזור והתפתחו ריכוזים בדווים
נוספים .כך למשל ,הקימו הבריטים תחנת משטרה ומרכז מינהלי בעימארה (כיום קיבוץ אורים).
ברסלבי ,שסייר באזור בשנות הארבעים ,מספר כי גידולי הקיץ באזור היו דורה ואבטיחים ,וכי באזור
גבולות ונחל בשור פזורים בוסתנים רבים ובהם עצי שקד ,תאנה ותמר ,גפנים ,קיקיון ואשל .מרבית
השבטים הבדוויים באזור הסקר השתייכו למטה התראבין.
ב 1927-פירקו הבריטים את מסילת הרכבת מרפיח לבאר שבע ,אם כי שרידי הסוללות והגשרים
ניתנים לזיהוי בשטח גם כיום.
בשנות ה 1930-רכש חיים בן-יאיר ,נצר לקהילה היהודית הקטנה בעזה ,אדמות בנגב המערבי ,בין
היתר באזורי עבסאן ,בין גבולות לחורבת חלוצה ובאזור בארי-רעים .בשנת  1934יישב בן-יאיר
פועלים יהודיים באוהלים באדמותיו ליד ביר שנק (באר צאלים) שם הם גידלו שעורה .בן-יאיר פנה
לקק"ל והציע הקמת יישובים באדמותיו ,אך בהעדר היענות היוזמה לא יצאה לפועל וגם ההתיישבות
קצרת הימים ("אבן יאיר") לא נמשכה .אדמותיו של בן-יאיר הועברו לידי קק"ל במהלך שנוי במחלוקת
ולימים הוקמו על חלק מהן יישובים חדשים (גזית.)2017 ,
במהלך הקרבות על עזה במלחמת העולם הראשונה ,גילה הגיאולוג הבריטי ויליאמס מרבצי גופרית
באזור בארי דהיום .בשנת  1930הקים ויליאמס חברה אנגלית-ערבית להפקת הגופרית והחל
בהקמת מפעל לעיבוד התוצרת .ההפקה החלה ב ,1933-במתכונת של בורות כרייה פתוחים
שעומקם עד  20מ' .במפעל שהוקם באתר ,רוכזה הגופרית ל 98-אחוז .התוצרת יוצאה רובה ככולה
לחו"ל .בעקבות פריצת מלחמת העולם השנייה ,נסגר המפעל .מבני המפעל שימשו לאחר מכן את
בסיס התחמושת הבריטי שהוקם באזור .בסיס זה הוקם כחלק מההיערכות הבריטית לאחר
שכוחותיו של הגנרל הנאצי רומל כבשו את צפון אפריקה והגיעו לגבול המערבי של מצרים.
עד לשנות ה ,1940-לא הייתה כלל התיישבות קבע יהודית באזור ,מעבר לאפיזודה של "אבן יאיר".
גם מבצע "חומה ומגדל" פסח על הנגב ,והיישוב הדרומי ביותר שהוקם במסגרתו היה קיבוץ נגבה
הסמוך לאשקלון .חוק הקרקעות המנדטורי ( )1940אסר על יהודים רכישת קרקעות בנגב ,ובתגובה
גבר העניין היהודי-ציוני בהתיישבות במרחב .יישוב הקבע העברי הראשון בחבל הבשור ,מצפה

69

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

גבולות ,הוקם רק בשנת ( 1943יחד עם רביבים ובית אשל) .מעט מצפון לגבולות המועצה ,הוקם
גם קיבוץ בארות יצחק.
ביוני  1946בוצע "ליל הגשרים" במהלכו פוצצו גשרים רבים על עורקי התנועה בין ארץ ישראל
לשכנותיה .שניים מהגשרים שפוצצו היו גשרי הבשור בין עזה לדיר אל בלח (גשר הכביש וגשר
הרכבת) .חוליות הפלמ"ח שביצעו את המשימה ,יצאו מקיבוץ בארות יצחק (הישנה) ונסוגו במסע
של כ 40-ק"מ לעבר הקיבוצים דורות ורוחמה.
באוקטובר  , 1946במוצאי יום הכיפורים ,עלו אחד עשר הנקודות בנגב .מבארות יצחק יצאו מקימי
בארי וכפר דרום ,ואילו מגבולות יצאו מקימי אורים (הישנה – דרומית לצאלים של ימינו) ונירים
(באדמות דנגור) .בשנת  1947הוקמו מבטחים ,שרשים ,עלומים ,חלוצה ורמת הנגב (שלושת
האחרונים ,אינם בתחומי שיפוט מוא"ז אשכול של ימינו) .באותה שנה הונח גם קו המים ליישובי
הנגב ,שהיווה עורק חיים ליישובי האזור.
תופעה ראויה לציון הינה שכל היישובים העבריים שהוקמו באזור לפני מלחמת העצמאות ,הועתקו
ממקומם לנקודת קבע לאחר מלחמת העצמאות (ראו להלן).
טבלה  .2יישובים במרחב אשכול שהוקמו לפני מלחמת העצמאות
מרחק מהמיקום
שם ושנת
הערות
מיקום מקורי
מס'
המקורי
התיישבות
 1ק"מ
 1גבולות 1943 ,מצפה גבולות
 12ק"מ
פאתי סופה
 2נירים1946 ,
 13ק"מ
דרומית לצאלים
 3אורים1946 ,
 2.5ק"מ
נחאביר
 4בארי1946 ,
חברי שרשים עברו לקיבוץ כפר החורש ,ובצמוד לאתר
 180ק"מ
 5שרשים 1947 ,צאלים
המקורי הוקם קיבוץ צאלים.
חברי מבטחים הישנה עברו לקיבוץ ניצנים .מבטחים
 60ק"מ
 6מבטחים 1947 ,מערבית למבטחים
החדשה נמצאת במרחק  3ק"מ מהאתר הישן.

בתוכנית החלוקה (נובמבר  ,)1947יועד רוב שטח הנגב המערבי להיכלל במדינה היהודית ,בזכות
ההתיישבות הצעירה שהוקמה בשלהי תקופת המנדט הבריטי (ומנתה  400תושבים בסך הכל) .עם
זאת ,רצועה לאורך גבול מצרים נועדה להיכלל בגבולות המדינה הערבית .למחרת אישור תוכנית
החלוקה ,נפתחה מלחמת העצמאות.
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איור  .3אזור חבל אשכול מתוך מפת תוכנית החלוקה

 4.4.8מלחמת העצמאות
באזור הסקר ,האירוע הבטחוני הקשה הראשון אירע ב 9-בדצמבר  .1947חוליה של תשעה לוחמי
פלמ"ח יצאו לסיור רגלי לאבטחת צינור המים באזור גבולות .החוליה נכנסה לתחומי הכפר הבדווי
שועוט ,שם התפתחה תקרית דמים ובה נהרגו שישה מהלוחמים (שלושה הצליחו להגיע לנירים –
דנגור) .הגופות עברו התעללות ונקברו בקבר אחים בבית הקברות נחלת יצחק .ככל הנראה אירוע
זה עמד בבסיס שירו המפורסם של נתן אלתרמן" ,מגש הכסף" שהתפרסם מעט יותר משבוע לאחר
מכן (לב-ארי .)?2013 ,בשתי תקריות נוספות ,ב 11-וב 13-בדצמבר ,נהרגו עשרה לוחמים בשתי
חוליות לאבטחת קו המים ,באזור משמר הנגב ובין תקומה לעימארה .ב 26-בדצמבר ,יצאו שתי
כיתות פלמ"ח מצאלים לאבטחת קו המים המערבי ,והותקפו באזור הכפר עימארה .במהלך הקרב
נהרגו שלושה מאנשי הפלמ"ח ,ושוטרים בריטיים ממשטרת עימארה אסרו את אנשי הסיור ופרקו
את נשקם .המצור על יישובי הנגב הוביל לתגבור כוחות ולהקמת חטיבת הנגב של הפלמ"ח ,צעדים
שסייעו ליישובי הנגב לפני גל תקיפות של מתנדבי "האחים המוסלמים" ממצרים באביב  .1948ב-
 22באפריל  1948ניסו משוריינים בריטיים להיכנס למבטחים ,כדי לחפש את תוקפי התחבורה
הערבית .מגיני היישוב סירבו לפתוח לפניהם את השער ,והבריטים הפגיזו את היישוב בתותחי
המשו ריינים .רוב מבני היישוב נפגעו ונהרסו ,ואחד מחברי היישוב נהרג .ב 3-במאי  1948החלו
הבריטים לפנות את האזור ,ואנשי הפלמ"ח השתלטו על משטרות שובל ועימארה .ב 11-במאי ניסו
"האחים המוסלמים" לתקוף את כפר דרום ונהדפו מטווח קצר ,עם עשרות הרוגים .עם הכרזת מדינת
ישראל ,תקף הצבא המצרי את כפר דרום ואת נירים .לצורך העברת שיירת אספקה לכפר דרום,
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נכבש הכפר ח'רבת מעין ,אולם השיירה נתקעה בערוץ נחל סילקה ,והלוחמים נאלצו לפוצץ את
משאיות האספקה ולהגיע רגלית לכפר דרום .על אף הקשיים ,הצליחו המגינים להדוף את ההתקפה
המצרית (אך מבני המשק נהרסו בהפגזות) .במקביל ,התחולל הקרב על נירים ב 15-במאי 1948
(בו נהרגו  8מחברי הקיבוץ ו 35-חיילים מצריים) .במהלך הקרב נהרסו למעשה כל מבני הקיבוץ
והתושבים התבצרו בחפירות תת-קרקעיות .לאחר כשלונם של המצרים בכיבוש נירים ,כפר דרום
ובארות יצחק ,התמקדו המצרים בכיבוש יד מרדכי ודילגו על היישובים הקטנים בדרום .ההפגזות
על נירים נמשכו עוד כחצי שנה .כפר דרום עמדה במצור ממושך במיוחד והיישוב נעזב לבסוף בליל
ה 8-ביולי  ,1948לאחר  222ימי מצור.
במהלך המלחמה ,ולאחר תפיסת משטרת עימארה ,הועבר היישוב אורים לנקודה זו כחלק מאבטחת
המרחב" .מבצע יואב" באוקטובר  ,1948פרץ את הדרך לנגב הנצור .בעקבות מבצע זה ,תפסו
המצרים שורת תילים במרחב הבשור – תל ג'מה ,תל אל-פארעה ,ח'רבת מעין ושייח' נוראן ,ובכך
יצרו טריז בין עמדות צה"ל באזור נחל בשור .זה היה הרקע ל"מבצע אסף" ( 7-5בדצמבר .)1948
שמו של המבצע הוא לזכרו של אסף שכנאי שנפל שנה קודם לכן בקרב שועוט .המבצע נערך בפיקודו
של יצחק שדה ,עם כוחות מחטיבה  8ומחטיבת גולני .שייח' נוראן נכבש בקרב קצר ואילו תל אל-
פארעה וח'רבת מע ין נמצאו נטושים ונתפסו ללא קרב .למחרת היום בוצעה פשיטה על עבסאן,
שנתקלה בהתנגדות מצרית וכן נתפס תל ג'מה לאחר קרב .המצרים ניסו לתפוס מחדש את שייח'
נוראן בסיוע טנקים ,אולם נתקלו בהתנגדות כוחות צה"ל .המצרים נערכו להתקפה נוספת ,אולם זו
סוכלה במארב של גדוד  89שפרץ את קו ההגנה המצרי .במהלך המבצע נהרגו חמישה חיילי צה"ל
וכ 100-חיילים מצריים ,וכתוצאה ממנו התייצב במידה רבה קו הגבול המערבי של מדינת ישראל
מול חבל עזה.
לאחר "מבצע חורב"( ,שהתמקד באזורי רפיח וניצנה) התייצב גבול ישראל מצרים ,ו 24-בפברואר
 1949נחתם הסכם שבי תת הנשק הכולל את פינוי כיס פלוג'ה באזור קריית גת ,והעברת "משלט
בית הקברות" הסמוך לרפיח לשליטה מצרית .קו שביתת הנשק נקבע כ 3-ק"מ מזרחית ובמקביל
לכביש מג'דל – עזה ודרומה עד לגבול הבינלאומי .לאחר חתימת ההסכם התגלה כי קו הגבול החדש
חוצה את כפרי העבסאן ,ועל כן תוקן הגבול בשנת  1950והעביר לידי ישראל את אזור נתיב העשרה
– שפך נחל שקמה ,בתמורה לוויתור ישראלי על מרחב כפרי העבסאן הגובל במרחב הסקר .כתוצאה
מכך ,התרחב חלקה הדרומי של רצועת עזה.
קו הגבול בין מדינת ישראל לחבל עזה סומן בשטח ע"י תלם ארוך בקרקע ("קו התלם").
 4.4.9לאחר מלחמת העצמאות
לאחר מלחמת העצמאות הוחל בהקמת יישובים חדשים לאורך הגבול ,ובכללם מגן ,ניר יצחק ורעים,
ובשנת  1951קמה המועצה האזורית חבל מעון (כיום המועצה האזורית אשכול) .האזור הפך לקו
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עימות פעיל עם חדירה נרחבת של מסתננים (פידאיון) שעסקו בפשיעה חקלאית ובפיגועי טרור נגד
האזרחים באזור.
בספטמבר  1955הציע ראש מטה משקיפי האו"ם ,הגנרל ברנס ,להקים גדר לכל אורך גבול הרצועה,
הצעה שנתקלה בהתנגדות מצרית ("הבוקר".)1955 ,
במהלך מבצע קדש (אוקטובר-נובמבר  ,)1956נכבשו מוצבי רפיח ובעקבותיהם גם כל חבל עזה,
שהוחזק בשליטה ישראלית למשך מספר חודשים .המבצע שם קץ במידה רבה לפעילות הפידאיון
באזור .באביב  1957תוכננה הקמתה של גדר לכל אורך גבול הרצועה בתמיכת האו"ם (מרקוס,
 ,)1957אולם בסופו של דבר הגדר לא הוקמה (חסין.)1957 ,
כבר בשנת  1950הוקמה תחנת נסיונות חקלאית בקיבוץ נירים (על המשמר .)1950 ,ב1957-
התגלה בשדות נירים בית הכנסת העתיק במעון ("דבר".)1957 ,
בשנות ה '50-החלו קידוחי נפט באזור בארי .קידוחים אלו הגיעו לעומק  11500רגל וחשפו מים
מליחים וגז טבעי ,אך לא נפט (זמנים .)1955 ,בסתיו  1957נערכו שני קידוחים במטרה להפיק גז
טבעי ,בקידוח הראשון התפרץ גז ללא שליטה ואילו הקידוח השני הסתיים ללא תוצאות (מעריב,
 ;1957הארץ ;1957 ,למרחב.)1957 ,
בשנים  1957-56הוקמו יישובי גוש מבטחים (רוב התושבים עזבו והוחלפו בתושבים חדשים) ואילו
בשנת  1966קם קיבוץ כרם שלום .ב 1964-ניטע יער כיסופים ("הבקר".)1964 ,
מחנה צאלים (המרכז הלאומי לאימונים ביבשה) הוקם ככל הנראה בשנת .1965
במהלך מלחמת ששת הימים (יוני  )1967נכבש שוב חבל עזה ,כאשר הקרבות העיקריים בגזרה זו
נערכו באזור רפיח.
יישובי צוחר קמו בשנים  1970-1969ולהם נוסף בשנת  1974היישוב שדה ניצן.
באוגוסט  ,1969לאחר פטירתו של ראש הממשלה המנוח לוי אשכול ,הוסב שם המועצה האזורית
חבל מעון למועצה האזורית אשכול (שמשי.)1969 ,
בעקבות תסיסה ברצועת עזה ,הוקמה בשנת  1971גדר מערכת ונסלל כביש פטרולים לכל אורך
גבול הרצועה (צדקוני.)1971 ,
החל מאמצע שנות ה ,'70-הוחל בפיתוח פארק אשכול .עבודות הקמת הפארק נמשכו כעשר שנים,
והוקמה בו בריכת השחיייה הגדולה בישראל (שנסגרה בינתיים).
בשלהי שנות ה '70-חודשו הקידוחים באזור בארי ,הפעם במטרה למצוא מרבצי גז טבעי ,אולם ככל
הנראה ללא תוצאות (מושיוב.)1977 ,
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בעקבות פינוי חבל ימית ,הוקמו יישובי חבל שלום ,ואילו בעקבות הנסיגה מחבל עזה בשנת 2005
קמו  3יישובי החלוציות (ובכך נמשכת עד ימינו התופעה של יישובים רבים באשכול שעברו ממקום
למקום).
במאי  1994הועברו מרבית שטחי חבל עזה לתחום הרשות הפלסטינית ,כאשר המעברים משטחי
אשכול לחבל עזה המשיכו לפעול (מעבר קטיף ליד כיסופים ,מעבר סופה וכן מעבר רפיח) .עם
הנסיגה ,הוקמה מחדש גדר המערכת לאורך גבול הרצועה .החל מספטמבר  ,2000החלו אירועי
"האינתיפאדה השנייה" שהובילו ,בין היתר ,להחמרת המצב הבטחוני ביישובי אשכול.
בקיץ  2005נסוגה מדינת ישראל מחבל עזה ופינתה את ההתנחלויות באזור זה .במקום מעבר רפיח
הוקם מעבר גבול משולש בין ישראל ,הרצועה ומצרים בכרם שלום ,ושאר מעברי הגבול נסגרו
(חלקם היו פעילים לפרקי זמן קצרים גם אחרי "ההתנתקות") .כמו כן הוקם מחנה רעים עבור אוגדת
עזה .ביוני  2006נחטף החייל גלעד שליט ושניים מחבריו נהרגו בחדירת חוליית מחבלים ליד כרם
שלום .ביוני  ,2007השתלט ארגון הטרור חמאס על חבל עזה ,ומאז עד היום נמשך מצב בטחוני
מעורער עם הפסקות אש לסירוגין (ובפרט אחרי שני מבצעים בולטים – "עופרת יצוקה" בסוף 2008
ו"צוק איתן" בקיץ  .)2014בשנים האחרונות הולך ומושלם מכשול קרקעי חדש לכל אורך גבול
הרצועה ,הכולל גם מכשול תת-קרקעי למניעת כריית מנהרות משטחי הרצועה למדינת ישראל.
טבלה  .3יישובים במרחב אשכול שהוקמו לאחר מלחמת העצמאות.
בטבלה זו לא נכללו יישובים שהועתקו ממקומם לאחר מלחמת העצמאות בתחומי שטח הסקר.
צורת התיישבות שנת הקמה הערות
מס' שם
1948
קיבוץ
 1צאלים
1949
קיבוץ
 2רעים
יישוב ליוצאי לח"י .נעזב והוחלף ע"י עין השלושה הסמוך.
1949
קיבוץ
 3נווה יאיר
במקום התיישבו זמנית חלק מאנשי נירים .קבוצה נוספת עברה
1949
קיבוץ
 4צור מעון
ב 1951-להקמת מבקיעים ואח"כ גרעין ניר בנים עד .1954
באוקטובר  1955ישב כאן זמנית הגרעין שהקים את ניר עוז.
1949
קיבוץ
 5מגן
ראשית הקיבוץ בדנגור.
1949
קיבוץ
 6ניר יצחק
בחצי השנה הראשונה ישבו בנווה יאיר.
1950
 7עין השלושה קיבוץ
1951
קיבוץ
 8כיסופים
היאחזות נח"ל (נוסדה בצור מעון) ,אזרוח .1957
1955
קיבוץ
 9ניר עוז
1956
מושב
 10עמיעוז
היאחזות נח"ל (כנראה באתר נח"ל אמיתי) עד לשנת ,1968
1956
קיבוץ
 11כרם שלום
מעבר ליישוב הקבע ב .1971-המקום נקרא בראשיתו "כרם
אבשלום".
1957
מושב
 12ישע
1966
מושב
 13אוהד
1970
יישוב קהילתי
 14צוחר
1970
 15תלמי אליהו מושב
1973
מושב
 16שדה ניצן
ראשון יישובי חבל שלום .התושבים ישבו מאז  1977בצוחר.
1980
מושב
 17יתד
עלה לקרקע ב 1977-במורג בחבל עזה ,ויועד תחילה לעבור
1981
מושב
יבול
להתיישבות בחבל ימית.
1981
 18שדי אברהם מושב
עלה לקרקע בחבל ימית ב.1978-
1981
מושב
 19פריגן
המייסדים ממפוני חבל ימית.
1982
מושב
 20עין הבשור
עלה לקרקע בחבל ימית ב.1977-
1982
מושב
 21תלמי יוסף
הגרעין נוסד בימית ב.1979-
1982
מושב
 22דקל
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מס'
23
24
25
26

שם
חולית
סופה
אבשלום
נווה

 27בני נצרים
 28שלומית

4.5

צורת התיישבות שנת הקמה הערות
היאחזות נח"ל בחבל ימית ( ,)1977אוזרחה ב.1978-
1982
קיבוץ
היאחזות נח"ל בחבל ימית ( ,)1974אוזרחה ב.1977-
1982
קיבוץ
1990
יישוב קהילתי
חלק מהמשפחות ממפוני היישוב בני עצמון (עצמונה) בגוש
2008
מושב
קטיף.
מבוסס בעיקר על מפוני היישוב נצרים בחבל עזה.
2008
מושב
מבוסס בעיקר על מפוני גוש קטיף.
2011
יישוב קהילתי

סקירה מורחבת על אתרים בולטים

 4.5.1פארק אשכול ואתריו
פארק אשכול נמצא מערבית לקיבוץ אורים ,לאורך נחל בשור .ג'ו יחזקאל ,חבר קיבוץ אורים ,יזם
את הקמת הפארק .במסגרת זו ויתר קיבוץ אורים על אדמות מרעה באזור .בהקמת הפארק שותפו
קק"ל והמועצה האזורית מרחבים ,יחד עם רשות הגנים הלאומיים דאז .עבודות הפיתוח החלו בשנת
 . 1973במהלך הקמת הפארק נלקחו אבנים מחורבת באר שמע הסמוכה לדיפון מגרשי החנייה
בפארק (גזית ולנדר .)1992 ,המקום הוכרז כגן לאומי בשנת  ,1966בשטח כ 3.041-דונם (והורחב
בשנת  .)1986בתחום הפארק יש מספר אתרים חשובים:


עין בשור – מעיין איתן ששפיעתו  60מ"ק לשעה .המים מליחים (כ 1200-מ"ג כלור לליטר)
וחמימים ( 21מעלות) .הבריטים רייכזו את נביעות עין הבשור (עין שלאלה) ובנו מתקנים למילוי
מים בקטרי הרכבת.



כנסיית שלאלה – בראש גבעת לס נחשפה במהלך קרבות מלחמת העולם הראשונה רצפת
פסיפס של כנסייה ביזנטית ,שדומה לרצפת בית הכנסת במעון .הפסיפס הועבר למוזיאון
המלחמה בקנברה ,בירת אוסטרליה .במקום יש כיום מצפור שלמרגלותיו נחשף ושוחזר בור
מים ביזנטי גדול ומרשים.



תל עין בשור – תל המתנשא לגובה כ 6-מ' מעל לסביבתו ,בשטח כ 2-דונם .בתל נחשפו ארבע
שכבות יישוב ,שלוש מהן מתקופות הברונזה הקדומה ( 2-1ובהן כפר כנעני ותחנת דרכים
מצרית) ,והאחרונה מהתקופה ההלניסטית .בימי הביניים שימש המקום כבית קברות בדווי.



המסילה הבריטית – במלחמת העולם הראשונה סללו הבריטים ראשית מסילה מרפיח לעין
בשור ,ומאוחר יותר עד באר שבע .באפיק הבשור שרדו יסודות הבטון של גשר המסילה ,והוקמו
שני רציפי עץ הממחישים באופן סמלי את הגשר שנהרס .לצד האפיק הוצב קרון רכבת (הנעדר
שילוט הסבר לגבי מקורו) .מערבית לנחל ,ניתן לראות את שרידי סוללת הרכבת ומבתרים
חצובים בקרקע הלס.

 4.5.2תל שרוחן (תל אל-פארעה הדרומי)
תל ארכיאולוגי גדול המתנשא לגובה  121מ' ,בגדה המערבית של נחל בשור ,מזרחית למושב עין
הבשור .שטח התל כ 30-דונם והוא היה מיושב כמעט ברציפות מאז תקופת הברונזה התיכונה ב'-
ג' ועד לתקופה הרומית .עובי שכבות התל מגיע ל 14-מ' .סביב התל נמצאו בתי קברות קדומים
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בשטח נרחב של כ 500-דונם .התל היה מוקף חפיר ,בדרומו נמצאו שרידי שער מבוצר בנוי לבנים
וקטעי סוללה עם חלקלקת לבנים .בצפון התל נמצאו שרידי ארמון המושל המצרי .המקום נחפר ע"י
הארכיאולוג פיטרי בשנות ה.1920-
שמו הערבי של התל הוא תל אל-פארעה ,שם שניתן גם לתל תרצה באזור שכם .אחת ההצעות
לזיהוי התל היא עם העיר שרוחן ,המוזכרת כמוקד שליטה מצרי בתקופת תחותמס הג' ,והנזכרת
מאוחר יותר כאחת מערי שבט שמעון .במלחמת העולם הראשונה הוקם באתר מוצב טורקי-גרמני,
שנכבש ללא קרב .התל ניזוק מפעילות רכבי שטח ובוצעה בו חסימה נגד רכבים אלו.
התל משולט כחלק מנתיב אנז"ק להנצחת הכוחות האוסטרליים והניו-זילנדיים במלחמת העצמאות.
 4.5.3תל גמה
תל ארכיאולוגי גדול המתנשא לגובה  61מ' ,בגדה המערבית של נחל בשור באזור קיבוץ רעים .חלקו
הגדול של התל נסחף במהלך השנים ע"י התמוטטות לערוץ הנחל ,ומאתר ששטחו המקורי היה כ-
 50דונם ,נותרו  5דונם בלבד .התל היה מיושב בתקופה הכלקוליתית ומאז תקופת הברונזה
התיכונה ב' עד לתקופה ההלניסטית .כיום מקובל לזהות כאן את העיר ירזה ,עיר כנענית הנזכרת
במקורות מצריים ,וזאת בהתאם להצעתו של הארכיאולוג בנימין מזר ( .)1951במלחמת העולם
הראשונה הוקם באתר מוצב טורקי-גרמני ,ושימוש דומה עשה במקום גם הצבא המצרי במלחמת
העצמאות.
התל ניזוק מפעילות רכבי שטח ובפסגתו אף הוקמה אנדרטה קטנה לג'יפאי שנהרג בהתהפכות
רכבו בשנת  .2001כיום יש חסימה נגד רכבי שטח סביב התל.
 4.5.4חורבת מעון
אתר ארכיאולוגי גדול המשתרע על פני למעלה מ 2000-דונם .בדורות האחרונים שכן כאן יישוב
ערבי (ח'רבת אל-מעין) ,ממנו נותרו באר עם בריכת אגירה ,בורות מים ,חורבות בתים ומבנה אחד
שנותר בשלמותו – ביתו של אחד מנכבדי הכפר וראש הכנופיות באזור ,אבו סיתה ,אשר בית החימר
שלו נהרס בידי כוחות הפלמ"ח במאי .1947
בשנת  ,1957עם סלילת כביש הגישה לקיבוץ ניר עוז ,התגלתה רצפת פסיפס של בית כנסת ,היחיד
המוכר כיום באזור זה מהתקופה הביזנטית .כתוצאה מהגילוי ,הוסט כביש הגישה והוקמה סככה
לשימור האתר.
באתר נמצא רצף התיישבותי החל מהתקופה הפרסית ועד לתקופה הערבית המאוחרת .יישוב זה
הגיע לשיאו בתקופה הביזנטית ,ומקובל לזהותו עם המרכז האזרחי של מנואיס הנזכרת במפת
מידבא בכותרת "מדבנה עכשיו מנואיס" (מדבנה – העיר המקראית מדמנה) .באתר התגלו גם שרידי
כנסייה ביזנטית (ייתכן חלק ממנזר) וייתכן גם בית מרחץ קדום .בחותם לחם ובכותרת שיש שנמצאו
באתר ,מוזכר השם סטפנוס ,וייתכן שזה היה הקדוש המקומי .באתר ובשדותיו מוכרים כיום 17
בורות מים ,אחד מהם שופץ בתקופת המנדט עם מכסה פח.
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4.6

ערכיות מורשת האדם ותיירות

סה"כ נרשמו  777אתרים 112 .אתרים בעלי חשיבות ארצית 166 ,אתרים בעלי חשיבות מקומית
והשאר בחשיבות מקומית (ראו טבלה  .)4חשיבות האתרים נקבעה בהתאם להערכת מומחה תוך
ניהול שיח עם בעלי עניין ומומחים מקומיים .ניתן לראות מספר ריכוזים של אתרים בעלי חשיבות
ארצית:
 .1מרחב בארי-כיסופים :במרחב זה היתן לראות מגוון אתרים המספרים מספר מהסיפורים של
המרחב – בורות מים ביזנטיים ,אתרי אנז"ק ,אתרי התיישבות וראשית החקלאות המודרנית באזור
ועוד.
 .2ריכוז בורות מים באזור נירים-ניר עוז.
 .3ריכוז אתרים מפארק הבשור ועד תל-שרוחן .אתרים השייכים לרכבת ממלחת העולם הראשונה,
נביעות מים ,בארות ואתרים ארכיאולוגיים.
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מס'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

טבלה  .4אתרי מורשת בשטח הסקר .מספר האתר זהה למספרו במפת האתרים .המספור הינו מצפון לדרום .ערכיות – 1 :חשיבות מקומית – 2 .חשיבות אזורית – 3 .חשיבות ארצית.
דרגת
מקור המידע
סיווג משני
סיווג ראשי
תיאור
שם האתר
חשיבות
נוכחי
1
הנצחה
עשרה שולחנות פיקניק וגשרון .אנדרטה קטנה לזכר הנער דניאל ויפליך שנהרג באזור זה בשנת  .2011נופש
חניון דניאל
נוכחי
2
הנצחה
היסטורי
מגדלי תצפית צבאיים נטושים ,סלע זיכרון לתורמי קק"ל למאגר התחתון בנחל עוז.
מגדלי שמירה
נוכחי
1
הנצחה
שלט הנצחה  -ש דרת הידידות בין הקהילה היהודית בפיאוריה ,אילינוי ובין קיבוץ נחל עוז.
שדרת הידידות
נוכחי
1
אחר
מגדל שמירה גבוה.
מגדל שמירה
נוכחי
1
הנצחה
חורשה קטנה ושלט זיכרון לחן זילברברג.
פינת חן
נוכחי
1
נופש
הנצחה
פארק היובל לקיבוץ נחל עוז ,ניטע בשנת .2003
פארק היובל
נוכחי
1
בוטני
אקליפטוס גדול ומרשים ,גובהו כ 20-מ'.
אקליפטוס
נוכחי
3
הידרולוגי
בור חשוף בגובה כ 6-מ' עם מרזב שמור .חלון בדופן .בבור בוצע תיקון חור עם טיח מודרני .בדופן
בור מים
הפנימית צלב מצדפים .נמצא בתחומי מחצבת כורכר.
נוכחי
1
הידרולוגי
בור סתום והרוס בגובה כ 2-מ' .נותרו שרידי טיח והחלל הפנימי .חלקי דופן מוטלים למרגלותיו.
בור מים
נוכחי
1
הנצחה
אנדרטת הבנים בנחל עוז.
אנדרטה
נוכחי
3
ארכיאולוגי
בור חשוף בגובה כ 5-מ' מעל פני הקרקע בתחום מחצבת כורכר .פי הבור שמור היטב.
בור מים
נוכחי ,שילוט באתר.
2
היסטורי
פילבוקס היסטורי בצד המערבי של נחל עוז .בעמדה ניצב בעבר מקלע כבד .המבנה התגלה בחפירות
פילבוקס
בצד המזרחי של הקיבוץ ,והועתק מערבה ,למקום בו שכן בעבר מגדל שמירה היסטורי מעץ (שהתמוטט
לאחר כ 50-שנה) .במקום יש שילוט הסבר.
נוכחי
2
בור מטויח בעומק  5מ' ובעל מסגרת רבועה באורך וברוחב  5מ' .חשוך ,קינון יונים .באזור הרבה חרסים ,הידרולוגי
בור מים
מעט זכוכיות ובזלת.
נוכחי
1
ארכיאולוגי
חרסים פזורים בקרקע.
חרסים
נוכחי
1
היסטורי
מבנה נטוש וריק במרץ  .2020מיועד לשמש כמוזיאון לתרבות חקלאית.
מוזיאון עוז
נוכחי
1
הידרולוגי
בור הרוס בקוטר  3.5מ' ובעומק  1.5מ' .קיים שריד מהקיר המזרחי.
בור מים
נוכחי
1
הידרולוגי
בור דמוי משולש ,רוב הגג קרס .עומק  1.2מ' ואורך צלע  2.5מ' .שרידי טיח.
בור מים
נוכחי
1
ארכיאולוגי
חרסים פזורים בקרקע.
חרסים
נוכחי
1
ארכיאולוגי
גוש סלע מטויח בצדפים .כנראה שריד לבור בעבר.
גוש סלע
נוכחי
2
הסילו של נחל עוז .המבנה המערבי בגובה כ 10-מ' והמזרחי בגובה כ 12-מ' .יש מגדל דו קומתי בראש היסטורי
סילו
המבנה המזרחי וסולם העולה למבנה המערבי.
נוכחי
1
אנדרטה לשלושה בני קיבוץ סעד שנפלו במבצע קדש .האנדרטה נחבאת אל הכלים ואינה בולטת בנוף .הנצחה
אנדרטה
נוכחי
2
ארכיאולוגי
גן ארכיאולוגי קטן" .ריחיים של חמור" ,כותרות ,עמודים וממצאים נוספים שנמצאו בשדות קיבוץ סעד.
גן ארכיאולוגי
נוכחי
1
הנצחה
אנדרטה לזכרו של החייל סמ"ר לאוניד וגנר שנספה בתאונת דרכים במקום זה בשנת .2001
אנדרטה
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מס' שם האתר
24
25
26
27
28
29

חרסים
אנדרטה
חרסים
אנדרטה
חרסים
מצפור

30
31
32
33

חרסים
חרסים
חניון מטיילים
חניון מטיילים

 34בית קברות
 35פירצת מאגר נחל
עוז
 36סלע זיכרון
37
38
39
40

41

תיאור

סיווג ראשי

סיווג משני

חרסים פזורים בקרקע.
אנדרטה לזכרו של מיכאל פרנקל שנהרג בתאונת דרכים במקום זה בשנת .2002
חרסים ואבני צור.
אנדרטה צנועה לזכרו של יאיר פרוכטר ,שנספה בתאונת דרכים בשנת .1982
מעט חרסים פזורים בקרקע.
מצפור לזכר יונתן ורמולן .חבלן מג"ב שנהרג בפיצוץ מטען באזור סופה בשנת  2000יחד עם חייל נוסף.
המקום צופה לעבר עזה ומאגר נחל עוז ההרוס.
מעט חרסים פזורים בקרקע.
חרסים פזורים בקרקע.
חניון ומצבת זיכרון לזכר יונתן ורמולן (בעברית ובהולנדית) .כולל חניית נכים ושביל עץ.
חניון לזכר ברק רפאל – מצבת זיכרון וחמישה שולחנות פיקניק .רפאל היה חייל מילואים שנהרג מפגיעת
קטיושה במקום זה במבצע "צוק איתן".
בית הקברות של קיבוץ נחל עוז .המצבות בנויות אבני בזלת .במקום קברו של רועי רוטברג ,מפקד
הקיבוץ שנרצח בידי ערבים בשנת  1956וההספד עליו היה אחד הנאומים המפורסמים בתולדות המדינה.
ערוץ שנוצר בפירצת מאגר נחל עוז .בריכת חורף קטנה .המאגר נפרץ במרץ  2001ולא שוקם מאז.

ארכיאולוגי
הנצחה
ארכיאולוגי
הנצחה
ארכיאולוגי
נופש

הנצחה

ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
נופש
נופש

הנצחה
הנצחה

1
1
1
1

נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי

היסטורי

2

נוכחי

הידרולוגי

2

נוכחי

1

נוכחי

2
2

נוכחי
נוכחי

1
3

נוכחי
נוכחי

2

נוכחי ,אתר יזכור ,עמוד
ענן

סלע זיכרון של קק"ל בכניסה למאגר נחל עוז ,המנציח את מלך הופנהיים וידידי קק"ל ממונטריאול בקנדה הנצחה
(.)1999
אחר
תצפית על מאגר נחל עוז הפרוץ ,עזה ועלומים.
נופש
חניון מטיילים באתר בארות יצחק הישנה .נגיש לנכים אך ללא חנייה ייעודית.

תצפית
חניון בארות יצחק
הישנה
הנצחה
לוח זיכרון לזכרו של שוטר מג"ב ניצן כהן ,שנהרג בפעילות מבצעית באזור נצרים בשנת .1995
לוח זיכרון
היסטורי
בארות יצחק הישנה מגדל מים מצולק ממלחמת העצמאות ,השריד האחרון מקיבוץ בארות יצחק ,שהוקם במקום זה בשנת
 1943והותקף בידי המצרים במלחמת העצמאות .במהלך המלחמה ,ובעיקר ב 15-ביולי  ,1948נהרסו
רוב מבני הקיבוץ ,כאשר הצבא המצרי פלש לתחומיו (אך לא הצליח לכובשו) .לאחר המלחמה עבר
היישוב לאזור פתח תקווה .באתר יש שילוט זיכרון לנופלים בקרבות באתר (מהם  17ביולי )1948
אנדרטת "דרך השישה" .שני שולחנות וקבוצת זיתים .באנדרטה מונצחים שישה חיילי שריון מגדוד סופה ,הנצחה
אנדרטה
שנהרגו בשני אירועים באזור נצרים בפברואר ובמרץ  .2002באירועים אלו עלו טנקי מרכבה על מטעני
גחון רבי עוצמה ,וחייליהם נהרגו .לפי אתר יזכור ,קיים סלע הנצחה נוסף בהמשך הדרך דרומה ושלט
זיכרון כ 2-ק"מ מערבה לכיוון נצרים.
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דרגת
חשיבות
נוכחי
1
נוכחי
1
נוכחי
1
נוכחי
1
נוכחי
1
נוכחי
2

מקור המידע

הנצחה
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מס' שם האתר

תיאור

 42גבעת סחיף

גבעה ברום  86מ' מעל פני הים .השטח הפך למתחם צבאי עם ערימות עפר .תצפית לאזור קרני ,נחל עוז אחר
וגבעת יהודה.
בוטני
עץ גדול ומרשים של פיקוס הגומי.
הנצחה
מרכז מבקרים  -בארות יצחק בנגב .המתחם נמצא בתחומי קיבוץ עלומים ומנציח את היישוב הדתי
בארות יצחק בשנים .1948-1943
הידרולוגי
בריכת חורף גדולה ויפה .כנראה נוצרה עקב סכר בצד צפון .נמצאת על אחד מיובליו העליונים של ואדי
אבו קטרון ,הנשפך לנחל בשור.
בוטני
ריכוז חצבים בשטח.
היסטורי
מגלש בכביש הבטון ,גובהו כ 2-מ'.
אחר
תלולית קטנה.
ארכיאולוגי
חרסים פזורים בשטח.
הנצחה
האנדרטה בגבעת יהודה .במקום זה עלה לקרקע קיבוץ עלומים .בשנת  1969נהרג באתר זה חבר
הקיבוץ יהודה קינן ,ובשנת  1980הוקמה האנדרטה .שיחיית גינון ומספר שולחנות פיקניק .עד לשנות ה-
 '2000היה במקום הג'יפ בו נסע יהודה ,עד שנבזז בידי גנבי מתכות.
תלולית פחוסה בגובה כ 7-מ' ובאורך עשרות מטרים .מקור השם לפי דמיון לשם הערבי – תל אל-אחמר .ארכיאולוגי
במפתיע ,האתר אינו מתועד בסקר הארכיאולוגי של ישראל.
היסטורי
מבנה לבנים ,כנראה מבנה שירותים נטוש.
אתר הנצחה לכוחות האוסטרליים והניו-זילנדיים בקרבות עזה במלחמת העולם הראשונה .הוקם בשנים הנצחה
 1968-1967לאנדרטה צורת האות  – Aהאות הראשונה של  ,ANZAKובראשה מגדל תצפית לשדות
הקרב.
הידרולוגי
שקע מוצף  -ברווזים.
ארכיאולוגי
חרסים פזורים בשטח.
הנצחה
בית הקברות של קיבוץ עלומים.
גיאומורפולוגי
גבעה חרסיתית חשופה המתנשאת לגובה  3.5מ' מעל לסביבתה ,בתחומי שמורת בתרונות בארי.
אחר
במקום נקודת הטריג המנדטורית יש שוחה מודרנית.
הידרולוגי
בור ביזנטי ,קוטר הפתח כמטר אחד .סורגים .הבור חשוך ,ככל הנראה אוגר מים .במפה מנדטורית
המקום נקרא ביר אל-בירג'יליה ,אולם אין כאן באר .ליבנה ( )1988מציין שתיקרת הבור שוחזרה והותקן
בה פתח מרובע שנסגר בדלת פח (ככל הנראה גג הבור נהרס במהלך השנים) .המקום צמוד לכביש
בטחון .גת ( ) 2014מציין באתר עוד שני בורות מים ,לפחות אחד מהם הרוס ברובו ,שלא זוהו בשטח
(כנראה נמצאים בשדה מצפון לבור אחיעד).

 43פיקוס הגומי
 44מרכז מבקרים
 45בריכת חורף
46
47
48
49
50

חצבים
מגלש
תלולית
חרסים
אנדרטה

 51תל חמר
 52מבנה ישן
 53יד אנז"ק

54
55
56
57
58
59

שקע מוצף
חרסים
בית קברות
אתר גיאולוגי
טריג 75
באר אחיעד
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תיאור

ארכיאולוגי
חרסים פזורים.
 60חרסים
שלוש שקמים בגובה כ 5-מ' ,ממזרח ל הן שיזף מצוי .פסגת גבעת אחיעד .מקור השם בדמיון לשם הערבי בוטני
 61שקמים
– ח'רבת אל-ווחידי .ליבנה ( ) 1988מציין באתר זה שרידי מבנים ערביים שהוקמו מאבני גוויל ובוץ
והתמוטטו לחלוטין.
ארכיאולוגי
פזורת חרסים בשטח.
 62חרסים
הידרולוגי
שקע מוצף בערוץ נחל סחף.
 63שקע
נקודת טריאנגולציה  -מסומנת ע"י שלושה בזנ"טים .לידה חפירה בקרקע .במפה מנדטורית המקום נקרא היסטורי
 64נקודת טריג
א-שייח' עבאס ,נקודת ציון בקרבות מלחמת העולם הראשונה .במקום היו עמדת פיקוד בריטית ,בונקר
ומצבורי אשפה.
נופש
מצפור בתרונות בארי – מ צפור חדש יחסית ומונגש לקהל הרחב .שילוט של נתיב אנז"ק.
 65מצפור
נופש
חניון מטיילים  -חלק מנתיב אנז"ק.
 66חניון הבתרונות
בוטני
עץ אקליפטוס דו-גזעי בודד ,גובה  10מ' .לא אקליפטוס המקור.
 67אקליפטוס
תעלת קשר רדודה ,ובה שקעים הנראים כעמדות .התעלה צופה לכיוונים מערב ודרום-מערב .ככל הנראה היסטורי
 68תעלת קשר
מדובר על חלק ממערך הביצורים סביב עזה במלחמת העולם הראשונה.
היסטורי
גשר מרשים ובו  44פתחים גליליים .חלקו של הגשר בנוי מעל נחל סחף וחלקו מדרום לנחל .על הגשר
 69גשר
עובר "כביש הבטון" הראשי מהעיר עזה למפעל הגופרית הנטוש.
בוטני
 70אירוס ארץ-ישראלי כתם של מאות אירוסים ארץ-י שראליים בשטח מגודר (ששימש בעבר כחוות יענים).
גיאומורפולוגי
שיא גובה טופוגרפי .במקום יש מחפורת ותצפית טובה לרצועה .לא זוהו ממצאים ארכיאולוגיים על פני
 71חורבת עדרים
השטח .בסקר הארכיאולוגי (גת) ההתייחסות היא לאתר מס'  77להלן .ליבנה ( )1988מציין שאין באתר
חורבה אלא מצבורי חרסים בשדות בין החורשה לגבול הרצועה .השם המנדטורי הוא חורבת עדר ,ובמפה
המנדטורית מסומן בור מים ממערב לקו הרכס.
הידרולוגי
באר מנדטורית בנויה לבנים ,מסורגת ברובה .קוטר הבאר כ 4-מ' ועומקה  28מ' (לפי ליבנה) ,בשדה
 72באר
חקלאי.
בוטני
עץ שיזף מצוי יפה בגדה הצפונית של נחל סחף.
 73שיזף מצוי
בוטני
מטע אגבות גדול ונטוש.
 74אגבות
היסטורי
תעלת קשר מפותלת ורדודה בעומק כ 1-מ' ,חצובה באזור כורכרי .ככל הנראה מדובר על חלק ממערך
 75תעלת קשר
הביצורים סביב עזה במלחמת העולם הראשונה.
הידרולוגי
בור סתום כליל בסחף .קוטר כ 4-מ' ,ממוקם במדרון .עובי הקיר כ 30-ס"מ.
 76בור מים
חרסים רבים פזורים בשטח .גת ( )2014קורא למקום "חורבת עדרים" ומציין כי שטח האתר כ 50-דונם ,ארכיאולוגי
 77פזורת חרסים
עם ממצא חרסים מתקופות הברזל  ,2הביזנטית והערבית המאוחרת.
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נוכחי
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נוכחי
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1

נוכחי
נוכחי ,ליבנה ,מפה
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נוכחי ,ליבנה

1
1
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נוכחי
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 78בור מים
 79מחצבות
 80בור מים

בור סתום ברמת השתמרות ירודה .קוטרו  2.5מ' ועומקו  1מ'.
מחצבות כורכר קטנות .אולי שרידי מחפורות ממלחמת העולם הראשונה?
בור שמור יחסית ,תקרתו מתנשאת עד לגובה  1.2מ' מעל לקרקע .עומקו  7-6מ' וקוטרו המשוער  5מ'.
קוטר הפתח הפרוץ  1.5מ' .בצד מערב שני צינורות חרס ושרידי בריכה ,שגובהה כיום כ 80-ס"מ.
חמישה בורות גליליים צמודים בעומק מטרים אחדים ובקוטר כ 70-ס"מ ,אולי שריד לקידוח נפט .באזור
בארי נערכו קידוחים בשנות ה '50-ובשנות ה.'70-
בור מטויח כולו בעומק כ 3.5-מ' ,קוטר עליון  2.5מ' ותחתון כ 5-מ' .בקרקעית יש חבית פח .רוב המסגרת
המקומרת קרסה .שרידי אגן שיקוע בצד צפון-מערב.
בור  -עומק כ 6-5-מ' ,קוטר  4מ' בקרקעית ו 2-מ' למעלה .החלק התחתון מטויח .אגן שיקוע בצד דרום.
שני בזנ"טים.
בור בעומק כ 6-5-מ' ,קוטר כ 4-מ' בקרקעית ו 2-מ' למעלה .מטויח למטה .בצד צפון-מערב יש שקע
בדופן הבור שמרמז על קיום אגן שיקוע בעבר.
שיחי רותם המדבר בגובה כ 3-מ' בערוץ נחל סחף.
שקמה מסועפת בעלת שישה גזעים ,גובהה  8-7מ'.
מצבת זיכרון של קק"ל  -חורשה לכבוד סר ויליאם אסטון ,יו"ר בית הנבחרים האוסטרלי.
בור רדוד סתום בקוטר  2.5מ' ,עומקו כיום  1מ'.
אבן כורכר גדולה הנראית כאבן חוליה של עמוד ,בודדה בשדה.
בור בקוטר כ 4-מ' ועובי דופן כ 30-ס"מ .סתום כליל .נראה שלא היה מקומר אלא הקירות היו ניצבים
לקרקע .ליבנה מתאר את האזור כ"ריכוז בורות מים ,רובם ללא תקרה ,חלקם סתומים".
מבנה בטון גלילי בגובה משוער כ 10-מ' ,ולו צמוד ממזרח סולם מתכת מחופה בבטון עם חרכי איוורור.
חלק ממכלול נחאביר – בארי הישנה.
מעט אבני בנייה בשדה .כנראה היה במקום מבנה שנהרס כליל.
מבנה דו-קומתי ,בצידו הדרומי אנדרטה לכבוד ראשוני בארי .היישוב עלה לקרקע באתר זה בשנת .1946
הרבה סימני ירי ,חריתות בקיר משנות ה '50-ואילך.
עץ שקמה ממערב לדרך .בקרבתו שיזפים.
חניון מטיילים ליד בארי הישנה  -שביל נכים ,ספסלים ,מתקני ספורט ,שולחנות ,מי שתייה.
בור בקוטר כ 4-מ' ,סתום כליל ומכוסה בצמחייה.
בור לא מטויח ,עומק  3.5מ' .קוטר עליון  2.5מ' ותחתון  3.5מ'.
בריכה עונתית בערוץ המנקז את השטח המגודר ליובל נחל סחף.

הידרולוגי
היסטורי
הידרולוגי

 81קידוחים
 82בור מים
 83בור מים
 84בור מים
85
86
87
88
89
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רתמים
שקמה
מצבה
בור מים
אבן כורכר
בור מים

 91מגדל מים
92
93
94
95
96
97
98

אבני כורכר
בית הביטחון -
נחאביר
שקמה
חניון מטיילים
בור מים
בור מים
בריכה
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2
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 99בור מים
 100רתמים
 101חורבת משקף

בור בקוטר כ 4-מ' ,סתום כליל בעפר ורק שולי הפתח ניכרים.
שיחי רותם המדבר בגובה כ 3-מ' בערוץ נחל סחף  -ריכוז מרשים מנקודה זו ומערבה.
אתר ארכיאולוגי .חרסים פזורים בשטח .בערבית ח'רבת אל-משרפה .במקום היה ריכוז גדול של בורות
מים (בשנות ה '60-תיעד גידי צרניק כ 34-בורות מים בשטח  12דונם ,וריכוז בורות מסומן גם במפה
מנדטורית) .כיום כלל הבורות באתר זה סתומים ואינם ברי-זיהוי בשטח .ליבנה ( )1988משייך את השם
לבורות המים ( 99 ,96 ,90בהתעלמות מהסימון במפות ההיסטוריות).
תעלת קשר קצרה המחופה בלוחות פח ומובילה לעמדת ירי מדופנת קורות עץ ומחופה לוחות פח.
בתעלה יש מספר התפצלויות .המקום מהווה חלק משרידי בארי הישנה.
שלט הנצחה  -חורשת אורנים לציון  50שנה להקמת י"א הנקודות בנגב (סוף .)1946
שקמה בגובה  7-6מ'.
בור בקוטר  3מ' ובעומק  3.5מ' .דפנות הבור ישרות ,לא מטויח.
בריכת חורף רדודה .אורך  20מ' ועומק עד  30ס"מ.
סלע זיכרון  -פארק נחאביר בארי .המקום מנציח את חללי צה"ל שנפלו במלחמת יום כיפור .באתר סלעי
גיר ובזלת זה לצד זה ,וחניון מטיילים.
עץ שקמה ועצי שקד .מנקודה זו ומערבה משתרע בוסתן נחל סחף.
מתחם ששימש לקבורה זמנית של מאות חללי צה"ל במבצע קדש ,מלחמת ששת הימים ( 293חללים)
ומלחמת יום הכיפורים ( 460חללים) .במקום סלע זיכרון גדול ובהיר שמקורו בסיני ,הניצב על גל אבנים
משולש ,ולפניו ריצוף בשטח ששימש כבית קברות .האנדרטה הוקמה ביוזמת משרד הביטחון ונבנתה ע"י
האדריכלים יצחק המבורג ואריה פטרן ,ככל הנראה סביב שנת .1974
בוסתן מרשים .כעשר שקמים ומשוכות צבר .האתר מתועד אצל ליבנה ( )1988כבוסתן שקמים ותאנים,
ובצמוד אליו מדרגת נחל חולית עם צמחייה טבעית.
אנדרטה ישנה לזכר שולמית אנגלסברג ,חברת קיבוץ בארי ,שנרצחה בחצר ביתה בדצמבר .1949
הכניסה לשביל האופניים ביערות בארי.
קיר אבני כורכר שגובהו עד  1.2מ' ,כמה מטרים מזרחה בסיס מנוע .הבאר עצמה לא שרדה.
באר בעומק כ 15-מ' ובקוטר  3.5מ' ,המדופנת אבני כורכר מסותתות .מדרום לה בסיס מנוע שאיבה
מבטון .מצפון לבאר בריכת אגירה באורך וברוחב  4מ' בעומק  2מ' עם פתח ניקוז בתחתיתה .המקום
מתועד אצל ליבנה ( ,)1988המציין בדופן הבאר שרידי תמיכות מתכת לסולם או לצינור (לא שרדו).
בור מטויח .בחלקו העליון יש חרסים .דפנות זקופות .עומק  2מ' ,קוטר  2.5מ' .גרוטאות.
האמפיתיאטרון הישן של קיבוץ בארי.

הידרולוגי
בוטני
ארכיאולוגי

 102תעלת קשר
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 110בוסתן נחל סחף
111
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חורשת שולה
שביל אופניים
באר הרוסה
באר ובריכה

 116בור מים
 117אמפיתיאטרון
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 118בריכת אגירה

בריכת אגירה רבועה מטויחת ,בצידה המזרחי שוקת סתומה .בצד צפון קיר אבן באורך כ 10-מ' ובגובה  1הידרולוגי
מ' ובצידו המזרחי שוקת ארוכה .הבריכה מתועדת אצל ליבנה ( )1988המציין שאורכה  2.5מ' ורוחבה 2
מ' והיא מכוסה בחלקה בתקרת בטון .לדברי ליבנה ,ליד הבריכה גל אבנים גדול המשלב אבני בנייה
מסותתות ,פריטים ארכיטקטוניים ביזנטיים ופסולת בניין מבטון (גל אבנים זה לא זוהה בשטח) .במפה
מנדטורית מסומנת כאן תחנת שאיבה.
היסטורי
תלולית קטנה בשדה חקלאי  -אבני בניין.
הריסות מבנה עם שקע עמוק (אולי באר) .שיחי אטד מונעים בחינה מקרוב האם אכן מדובר בבאר .במפה היסטורי
טופוגרפית מסומנת במקום באר .ליבנה ( )1988קורא למקום "בית עלי" – בית באר ובתוכו באר סתומה.
בימי הראשונים של בארי קיבלו תושביה מים מבאר זו .במרחק כ 50-מ' מהמבנה מתאר ליבנה בריכה
הרוסה בשטח  1מ"ר.
היסטורי
לפי אתר "עמוד ענן" ,במקום זה נמצא קידוח בארי  .1הקידוח לא זוהה בשטח.
בוטני
שתי שקמים בשתי גדות הנחל .לצידן מספר תאנים קטנות.
בוטני
תמר בגובה כ 8-מ'.
בוטני
שקמה בגדת נחל סחף.
אשל גדול ויפה בגובה כ 10-מ' .שני שולחנות פיקניק ושלט המציין כי על שם עץ זה קרויה כיתת הלימוד בוטני
הראשונה בקיבוץ ( – )1951כיתת אשל.
היסטורי
גל אבנים גדול  -הריסות מבנה מנדטורי בראש גבעה.
נופש
זוג ספסלי ישיבה בנקודת תצפית על הבתרונות .ספסלים נוספים פזורים באזור.
הנצחה
מצפור משולט ממערב לבית הקברות של בארי .במקום יש לוחות תצפית לנקודות עניין בסביבה.
הנצחה
אנדרטה לששת בני קיבוץ בארי שנפלו במלחמת השחרור.
הנצחה
חלקה בבית הקברות של בארי ,אליה הועברו בשנת  1971עצמות חברי וילדי קיבוץ קדמה שנקברו
ביישוב שנעזב בשנת  1962וחבריו עברו לבארי.
כתם קרקע לבנה חשופה .לפי "עמוד ענן" במקום זה נמצא קידוח נפט נטוש "בארי  ."2קידוחי נפט בבארי היסטורי
נערכו בשנות ה '50-וה.'70-
מכלול מרשים של קבר שייח'  ,בית קברות ומשוכת צברים .כיום מובלעת בין שתי גדרות מערכת והגישה היסטורי
אינה אפשרית ללא תיאום בטחוני מיוחד (לא בוצע ביקור באתר במהלך הסקר) .ליבנה ( )1988מציין שני
מבנים כיפתיים המוקפים בחומת אבן ,באחד מהם מבנה קבר פעיל .לדבריו יש באתר ריכוז פריחה של
מאות חצבים .הקבר היה מקודש לשבטי אל-חנאג'רה ,וכן לתראבין ועוד .המקום שימש להשבעת
הנחשדים בהוצאת עין הרע (בר-צבי וחובריו.)1998 ,
חניון מטיילים לזכר סרן טל נחמן שנפל בפעילות מבצעית בחבל עזה בפברואר  .2014שולחנות פיקניק .נופש
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סיווג ראשי

הסילו הישן של בארי.
מגדל מים גלילי בגובה כ 8-מ' .סולם למעלה .המבנה הוקם בשנת .1951
אוסף אקלקטי של חפצים ,שלטים וסיסמאות בעד שלום עם תושבי עזה.
בריכת נוי גדולה ומרשימה במרכז קיבוץ בארי.
כעין דגם של אוטו הניצב על שני עמודים בגובה  3מ' ,הדגם כולו צבוע בוורוד .הפסל נמצא בשלבי
התפוררות.
שרידי גשר רכבת בגדה המערבית של נחל בשור .בשל הסמיכות לגבול ,נסקר בתצפית בלבד .ליבנה
מתאר "עמודי בטון גדולים ,חלקם נטויים וחלקם מוטלים ארצה .העמודים מזדקרים על פני הקרקע לגובה
של  3-1מ' .קורות בטון ,שאורכן  3.5מ' ורוחבן  1.3מ' ,אשר היו מונחות על העמודים הללו ,נפלו במדרון
או לאפיק .הגשר צר יחסית ונראה ששימש למ סילת ברזל צרה" .ליבנה מוסיף ומציין שעל גבי אחד
הבסיסים בגדה הדרומית נמצא חקוק בבטון התאריך  ,3/1/43ונראה שהגשר שייך למסילה מקומית
שנבנתה ע"י הבריטים במהלך מלחמת העולם השנייה ,לקישור מחסני התחמושת עם מסילת הרכבת לוד
– קנטרה.
דרדרת של חומר כרייה בגובה כ 5-מ' .ריח גופרית באתר.
חדר האוכל הישן בבארי.
סככת תצפית מאולתרת ממערב לכביש  .232גישה קשה.
מחצבות גופרית הנצפות מכביש הבטון
צריף ראשונים בקיבוץ בארי .בקיבוץ נותרו שניים מצריפי הראשונים המקוריים .בקרבתו גן ארכיאולוגי
שלא נסקר בשטח.
שלט מתכת המבשר על כך שבמרץ  1998הוטמנו בעומק  10מ' עלה זהב ומאגר תאים פוטו-וולטאיים
הלוכדים קרן שמש ,יצירתם של שי זכאי ודב אור-נר.
שתי חביות בטון על מסד בטון ,מתחת לפסגת הגבעה .על הבטון חרותים שמות החיילים הבריטיים
ששירתו באזור ,SGT. Poulton A.R., SPRS. Watson B., Shires E.S. :במקבץ שני DVRS.
 Birnes S.וכן  ,Sabikas C.במקבץ שלישי דרגה לא ברורה ואחריה
 Davies D.CC., Gray N.C.ו ,Ellis C.D.-התאריך  24/10/45והשתייכות גדודית – 512 FLD. SVV.
COY.
מחצבה קטנה עם מחשוף גופרית זעיר.
מבנה מרוצף ,מחולק לחדרים .בכניסה מצד מזרח יש חלל רבוע קטן .כנראה שמבנים  148-149שימשו
כשכונת מגורים לעובדי המפעל.
מבנה מרוצף ,מרובה חדרים וחלונות .כנראה שמבנים  148-149שימשו כשכונת מגורים לעובדי המפעל.
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 150מתקן לא מזוהה
 151חריטה צבאית

היסטורי
מתקן מתכת גלילי מחוץ למבנה המפעל ,ועליו ערימת גופרית.
חריטת האותיות  ,RAFהאות  Vושרידי עמדת שמירה בכניסה למפעל הגופרית .זהו שריד משימוש משני היסטורי
של המפעל לצרכי צבא במלחמת העולם השנייה.
היסטורי
מבנה בטון גדול ומרשים בתוכו שרד גם חלק ממסוע מתכת .בחדר הדרום-מערבי המסורג יש באר
עמוקה ( 51מ') שסיפקה מים לצרכי המפעל .הפקת הגופרית החלה בשנת  1933ונמשכה כעשור (ראו
בפרק מורשת האדם) .מימר טוען שהמפעל הוקם ב 1936-ופעל עד .1942
הידרולוגי
בריכת בטון בגובה כ 5-מ' ,מטרים בודדים מדרום לה בריכה הרוסה הנטויה על צידה.
היסטורי
דרדרת גדולה של חומרי כרייה.
בוטני
ריכוז תאנים וצברים.
בורות כרייה נטושים בשטח נרחב .הבורות לא נסקרו באופן פרטני .הכרייה במקום בוצעה בשנים  1942-גיאומורפולוגי
 ,1933ובחלק מהבורות הגיעה לעומק של כ 20-מ' .לפי אחת הסברות מקור הגפרית באזור הוא בגז מימן
גפרתי שנפלט ממרבץ גבס באזור ,שמקורו ב"אירוע המסיני" בו ירד מפלס הים התיכון במאות מטרים.
התפרקות הגז בשכבות החול והכורכר ,ע"י חיידקים ,הביאה להתגבשות גפריתית .תהליך זה נמשך עד
לפני כ 30-אלף שנה.
היסטורי
גושי בטון גדולים בשולי היער ,ייעודם לא ברור.
ארכיאולוגי
בור בקוטר  3.5מ' ובעומק  1.5מ' .החלק התחתון מטויח מעט ,החלק העליון גס.
מתחם משני של מחסני תחמושת ,בו לא השתמרו הרחובות שבין המחסנים .לא נסקר בשטח .במתחם היסטורי
זה כ 55-מחסנים .מחסני התחמושת הוקמו במהלך מלחמת העולם השנייה ,במתחם בשטח כ 200-דונם
ובהיקף  6.5ק"מ ,בו נסללו כבישי בטון מעגליים (ע"י "סולל בונה") ,וסוללות עפר המקיפות מחסנים בנויים
אבן.
אחר
במפה הטופוגרפית מסומנת באר בשטח זה .בפועל מדובר על שדה חקלאי.
הידרולוגי
בור מים הרוס וסתום .נשאר לעומק חצי מטר .הדופן הצפונית קרסה.
אחר
במפה הטופוגרפית מסומן כאן בור מים .בשטח יש שקע עם מאורות ,לא נראה כי מדובר על בור מים.
בוטני
בוסתן ובו כעשר שקמים גדולות ,צברים .אזור התארגנות צבאי .ליבנה מתאר בשטח כעשרים שקמים
גדולות ויפות ,שרידי בוסתן של תאנים ,שקדים ,רימונים ושיזפים ושדרות צברים .באתר בוצעה סקירה
זריזה בלבד בגלל סמיכותו לגבול.
אחר
במפה הטופוגרפית מסומן כאן בור מים .בשטח יש שקע ,לא נראה כי מדובר על בור מים.
נופש
מקבץ פסלים הבנויים על קירות האבן של מחסני התחמושת.
הידרולוגי
בור בעומק  5מ' ,קוטר עליון  1.2מ' ותחתון  3מ' .לא מטוייח .יש סכנת נפילה.
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 167בור מים

בור מרשים במיוחד ,צמוד לכנסיית גררית .הבור חשוף לעבר הנחל והוא סתום .עומקו  5מ' ,הפתח שרד הידרולוגי
כנראה בממדים המקוריים וקוטרו  1מ'  -סתום בעומק  40ס"מ .מתקן שיקוע חשוף ושבור.
שרידי מנזר וכנסייה בגדת נחל בשור ,מערבית לחורבת גררית .האתר נחשף לראשונה בידי הבריטים ב -ארכיאולוגי
 1917ונחפר בהמשך .באתר רצפת פסיפס מעליה הוקמה סככת אסבסט שבורה .חלקים מתחום הכנסייה
קרסו במהלך השנים לערוץ נחל בשור .באתר נחשפו רצפות פסיפס נוספות המתועדות במוזיאון המלחמה
האימפריאלי בלונדון .בפינה צפון-מערבית אבן חוליה קלאסית של בור מים.
הידרולוגי
בור מסורג ,עומק  3.5מ' .קוטר  1.5מ' ,קוטר קרקעית  2.5מ' .אשפה.
הידרולוגי
בור בעומק  8מ' ,דפנות ישרות קוטר  3.5מ' .יש סכנת נפילה.
נופש
מגדל תצפית מגודר של קק"ל (בשטח המגודר יש גם מחסן תחמושת) ולידו פסל.
אחר
שקע גדול ,ספק בור הרוס.
ארכיאולוגי
פזורת חרסים.
ארכיאולוגי
פזורת חרסים.
יסודות מבנה רבוע באורך וברוחב  10מ' .גושי מלט בנוי כורכר .גובה מרבי  1.5מ' .ליבנה ( )1988מגדיר היסטורי
את המקום כמבנה באורך  8מ' וברוחב  7מ' ,שקירותיו בנויים אבני גזית כורכריות בהן משולבות אבני
גוויל רבות .המבנה היה מטויח בבוץ ובמרכזו שרידי קיר מאבני כורכר גדולות החוצה את המבנה לכל
אורכו .בקצות הקיר הפנימי בסיסי קשתות שתמכו בגג או ברצפת קומה נוספת .ליבנה סבור שזה מבנה
ביזנטי שהיה בשימוש משני של בדווים.
הידרולוגי
סכר בטון בנחל בשור ,שהוקם בשנות ה .'60-הנחל עקף את הסכר משני הצדדים (כיום האפיק הראשי
חולף ממערב לסכר) .שינוי משטר הזרימה בנחל פגע קשות באתר כנסיית גררית.
הידרולוגי
בור בעומק  3.5מ' ,קוטר הפתח  1מ' ,קוטר קרקעית  2.5מ' .לבור יש כעין מסגרת רבועה.
חורבת גררית כוללת את אתרים  186-177וכן  192 ,189ו .195-בעמוד ענן נטען כי הבורות שבאתר
שופצו במהלך מלחמת העולם הראשונה ושימשו את החיילים הבריטיים בתקופת הקרבות על עזה.
הידרולוגי
בור בעומק  5מ' .קוטר הפתח  1.5מ' ,בקרקעית  3מ' .יש פתח ניקוז ומרזב חרס בצד צפון-מערב.
הידרולוגי
בור בעל מסגרת רבועה .קוטר הפתח  1.2מ' ועומק  5מ' .קוטר קרקעית  3מ' .הבור חשוך.
אחר
המשאר נבדק ולא נמצא בור מים .כנראה היה בור מים בעבר.
הידרולוגי
עומק הבור  3.5מ' ,קוטר הפתח  2.5מ' ובתחתית  3מ' .הקיר העליון של הבור בולט לכיוון מערב.
הידרולוגי
בור מים פרוץ לכיוון מזרח המאפשר כניסה אליו .עומק הבור  2מ' ומתנשא מעל לקרקע  1מ' .בתוכו
שיטת עלי-ערבה .שני מרזבים ושרידי אגן שיקוע שבור במערב.
הידרולוגי
בור בעומק  2מ' ,קוטר הפתח  1.5מ' ,קוטר הקרקעית  3מ' .שיח טבק.

 168כנסיית גררית

169
170
171
172
173
174
175

בור מים
בור מים
מגדל תצפית
שקע
פזורת חרסים
פזורת חרסים
יסודות מבנה

 176סכר
 177בור מים

178
179
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181
182

בור מים
בור מים
משאר ללא בור
בור מים
בור מים

 183בור מים

סיווג ראשי

87

סיווג משני

דרגת
חשיבות
נוכחי ,ליבנה
3

מקור המידע

3

נוכחי ,ליבנה ,גת.

3
2
1
1
1
1
1

נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי ,ליבנה

3

נוכחי ,ליבנה

3

נוכחי ,ליבנה ,עמוד ענן

3
3
1
3
3

נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי

3

נוכחי

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול
מס' שם האתר

תיאור

סיווג ראשי

 184שני בורות מים

שני בורות .הבור המזרחי בעומק  3מ' ,פתח אליפטי באורך  1.2מ' .סימנים לכניסת המים ממערב .בצד
מזרח שלו כעין מערה .הבור המערבי בקוטר  3מ' ,רוב גגו קרס ובו צומחת שיטת עלי-ערבה .הוסב
לממגורה עם כניסה צפונית.
בור בעומק  2.5מ' ,גובה מהקרקע  1.2מ' .קוטר הפתח  1מ' ובקרקעית  3מ' .פרוץ צפונה ודרומה.
בור בעומק  3מ' .קוטר הפתח  1.5מ' ,קוטר הקרקעית  3מ' .בצד מזרח יש פירצה .עצמות בעלי-חיים.
פזורת חרסים.
שלט עץ  -יער אקליפטוסים מסחרי שניטע בשנת  2003בבעלות מושבי הנגב.
עומק הבור כיום  2מ' והוא פרוץ מצפון .קוטר  3מ' .ויתניה משכרת בתוכו.
בור סתום בעפר ,מטויח ובעל מרזב כפול .עומק כיום פחות ממטר .קוטר חיצוני  1.7מ' ,פנימי  2.5מ' .זהו
חלק ממקבץ של חמישה בורות הכוללים גם את מס' ( 198-196 ,194ובמרחק מה אתר  .)202ליבנה
מציין ריכוז בורות ביזנטיים באופן כללי בלבד.
בשדות בארי פזורים עשרות רבות של מחסני תחמושת .לא בוצעה סקירה מפורטת במתחם זה .במתחם
זה כ 100-מחסנים .בתצלום אוויר ניתן לראות מערך ברור של מחסנים לאורך רשת רחובות (חלק
מהרחובות אינם קיימים כיום) .מחסני התחמושת הוקמו במהלך מלחמת העולם השנייה ,במתחם בשטח
כ 200-דונם ובהיקף  6.5ק"מ ,בו נסללו כבישי בטון מעגליים (ע"י "סולל בונה") ,וסוללות עפר המקיפות
מחסנים בנויים אבן.
המשאר נבדק ולא נמצא בו בור מים .כנראה היה בור מים בעבר.
תמר בודד בגובה  8-7מ' בתוך אחד ממחסני התחמושת.
בור סתום בעפר .עומק  1.5מ' .קוטר חיצוני  1.7מ' ופנימי  2.5מ'.
בור ביזנטי ,עומק  1.2מ' ,קוטר  2.5מ'.
בור זקוף דפנות .קוטר  2.5מ' ועומק  3.5מ' .יש גומחות בקיר ,אולי שריד למרזב .חרסים רבים מעל
הבור.
בור סתום ,עומק  1.5מ' ,קוטר  2.5מ' .לא מטויח.
בור סתום ,קוטר  2.5מ' ועומק  1מ' .לא מטויח .חרסים רבים .לידו מספר אבנים גדולות.
הריסות מבנה מנדטורי – גל אבנים בגובה  2מ' ובאורך  10מ'.
עץ שקמה.
שלולית קטנה תחומה בסוללת עפר.
בור מסומן בצמיגים .נותר רק הקיר המערבי לא מטויח ,גובהו  1מ' .שאר הבור נראה כשקע עפר .לידו
מאורת דרבן.

הידרולוגי
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פזורת חרסים
יער מסחרי
בור מים
בור מים

 191מחסני התחמושת

192
193
194
195
196

משאר ללא בור
עץ תמר
בור מים
בור מים
בור מים

197
198
199
200
201
202

בור מים
בור מים
הריסות
שקמה
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סיווג ראשי

תיאור

פזורת אבנים ושלושה עצי תאנה .נסקר בתצפית בלבד.
 203פזורת אבנים
מצוק כורכר ולס בגובה כ 5-מ' בגדה הדרומית של נחל שערתא.
 204מצוק
שקמה וצברים.
 205שקמה וצברים
ברז מים לא פעיל של קק"ל.
 206ברז מים
באר עמוקה ,מדופנת באבני כורכר (ללא מבנה מעליה) ,קוטר  3מ' .מהבאר מוביל קיר אבנים לבריכת
 207באר אנטיליה
אגירה מצפון-מזרח ,הכוללת רהט עם  3פתחי ניקוז .בצד דרום שתי שקתות ועוד שוקת במערב .הבריכה
מטויחת באורך וברוחב  5מ' .ליבנה ( )1988מציין גם בריכת אגירה קטנה יותר ( 2מ"ר) מדרום-מערב
לבאר ,שאינה קיימת כיום ,וכן שרידי בתים שנבנו מלבני בוץ או מאבני גזית .בנוסף מוזכרת תעלה באורך
כמה עשרות מטרים היוצאת מהבאר ,ולא זוהתה בשטח.
חניון הבאר  -ספסלי ישיבה ושולחנות פיקניק.
 208חניון מטיילים
בריכת אגירה באורך וברוחב  3מ' ,עומק  2.5מ' .בתוכה חלק עמוק יותר וצינור מתכת .ממזרח בסיסי
 209בריכת אגירה
מנוע (ייתכן מתקני טחינה) .מצפון הריסות מבנים .לא אותרה הבאר שהזינה את הבריכה.
 210שרידי מסילת ברזל שני חריצים ארוכים מסמנים מקום בו חצתה מסילת ברזל צרה את כביש הבטון.
בור בקוטר כ 3-מ' ובעומק כ 7-מ' בלב שדה חקלאי .סימנים לפתח ממנו הגיעו המים בצד הדרומי של
 211בור מים
הבור .ככל הנראה ,זהו השריד האחרון למערכת בורות גדולה באתר ח'רבת אספרייה (ליבנה מזכיר
במקום כ 20-בורות מים ,חלקם סתומים בסחף ואחדים שהכיפות בראשם השתמרו) .כיום לא זוהו בורות
נוספים באזור ,כולל בתצלומי אוויר מ 15-השנים האחרונות.
קוטר הבאר כ 3-מ' ועומקה  5מ' .בתוכה יש קורות מתכת .ממזרח לבאר בסיס מנוע מבטון.
 212באר
מבנה אבן.
 213מבנה אבן
גל אבנים גדול  -כנראה הריסות מבנה מנדטורי.
 214גל אבנים
מבנה אבן הרוס ,מאורך .חורי קליעים .פוטוגני.
 215מבנה הרוס
גל אבנים גדול  -כנראה הריסות מבנה מנדטורי.
 216גל אבנים
אשלים גדולים בגובה כ 10-מ'.
 217אשלים
בריכה עונתית גדולה לצד הדרך.
 218בריכה עונתית
קוטר הפתח  2.5מ' ,עומק  3מ' .מלא פסולת חקלאית .טיח עם חרס .מרזב שבור בדרום-מזרח .בקרבת
 219בור מים
הבור שלושה עצי שיזף מצוי.
קיר מבנה הרוס בגובה מטרים אחדים .מצפון לו עץ אשל גדול.
 220מבנה הרוס
בור ביזנטי ,צמוד לדרך עפר .קוטר הפתח כ 2.5-מ' (בפנים כ 5.3-מ') ,עומקו כ 5-מ' .סכנת נפילה,
 221בור מים
משולט.
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קוטר הפתח  2מ' ,קוטר הקרקעית כ 4-מ' .עומק משוער  5מ' .ענף עולה מהקרקעית לפתח.
קוטר הפתח  1.5מ' ,קוטר הקרקעית  3.5מ' .קיר זקוף .הבור מטויח ועומקו המשוער  5מ'.
קוטר הפתח  1.5מ' ,עומק  3מ' ,קוטר קרקעית  3מ' .ריכוז עצמות בעלי-חיים.
בית קברות מוסלמי  -שרדה מצבה אחת .ריכוז חצבים באזור .כנראה שייך לכפר אל-מנדור המסומן
במפה מנדטורית.
אקליפטוס ציורי מרובה גזעים ,גובה משוער  12מ' .שתי שקמים ושולחן פיקניק.
בור ביזנטי ,קוטר עליון  1.5מ ,קוטר בפנים הבור כ 5.3-מ' ,עומק הבור כ 8-מ' .סכנת נפילה.
עיי חורבות ,כנראה מבנה מנדטורי.
שיזף מצוי גדול ,ריכוז חרובים ,כחמש שקמים.

הידרולוגי
הידרולוגי
הידרולוגי
היסטורי
בוטני
הידרולוגי
היסטורי
בוטני

היסטורי
תלולית בולטת בגובה כ 5-מ' מעל לסביבתה .מקורה בהריסות מבנים באזור.
באר עמוקה המדופנת בלבנים ,גובה קיר הבאר מעל פני השטח  1.3מ' וקוטר הבאר  2.5מ' .ליבנה מציין הידרולוגי
שעומק הבאר כ 25-מ' ובסביבתה שרידי בתי חימר (שלא זוהו בשטח).
בוטני
בוסתן אבו מוטייביק בוסתן מרשים .לפחות  10שקמים .ליבנה מציין כאן שרידי כפר בדווי ובוסתנים ,כולל מבנים מעטים
והרוסים בחלקם (כיום לא נותר להם זכר).
ארכיאולוגי
תלולית גדולה של עפר ואבנים ,בשטח מגודר.
תלולית
בור  -פתח אגסי שקדקדו במערב .עומק כ 3-מ' .שכבות טיח ואבנים/חרסים יפות .אורך הפתח  2מ' ורוחב הידרולוגי
בור מים
 1.2מ'.
היסטורי
גל אבנים גדול ,גובה  2.5מ'  -בנוי מהריסות מבנים באזור.
גל אבנים
היסטורי
שברי עמודים הבנויים מלבני סיליקט .כנראה חלק ממתחם מחסני התחמושת.
שברים
בוטני
עץ אשל גדול בחורבת שעורה (חורבת שערתא)  .גובהו  10מ' ולידו הריסות הנראות מנדטוריות.
אשל
הידרולוגי
באר מדור  -ב אר אנטיליה מרשימה ובריכת אגירה .ליד הבאר ממזרח שוחה.
באר אנטיליה
שני בורות במרחק כ 15-מ' האחד מהשני .הבור המזרחי בקוטר כ 1.5-מ' ובעומק  5מ' ,המערבי בקוטר הידרולוגי
בורות
 1.5מ' ובעומק  8מ' .יש סכנת נפילה.
היסטורי
גוש סלע בשדה .המרקם כולל חלוקים ושברי צדפים .ספק אם עתיק.
גוש סלע
הידרולוגי
בור רחב יחסית .קוטר עליון  2מ' ותחתון  2.5מ' .מטויח ומגודר .הניקוז בצד דרום .מרזב יחיד במערב.
בור מים
תלוליות ,ערימות אבנים וחרסים פזורים .גת ( )2012מגדיר את המקום כאתר בשטח  10דונם ובו שרידי ארכיאולוגי
חורבת שעורה
מבנים מהתקופה הביזנטית ,ריכוז שברי קנקנים ,סיגים ואדמה שרופה המעידים על נוכחות בית יוצר ,וכן
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סיווג ראשי

תיאור
שלושה בורות מים .עיקר הממצא מהתקופה הביזנטית וכן מעט ממצא מהתקופות ההלניסטית ,הערבית
הקדומה והערבית המאוחרת .תחום האתר כולל את אתרים  241 ,237 ,234ו.242-
אחד הבורות הצפוניים-מ זרחיים בחורבת מדור .בשל תקלה במכשיר הניווט לא נשמרו פרטים מדויקים
לגביו.
אנדרטה לזכר שמעון כהן ,חבר קיבוץ תל רעים שנרצח במקום זה בשנת  1950ועדרו נשדד לעזה.
בור בעומק משוער  8-7מ' .קוטר עליון  1.2מ' .הבור מטויח וחשוך כליל .קוטר תחתון משוער  5-4מ'.
אוכלוסיית יונים .חרסים ואבני פסיפס לבנות בקרבתו .יש שני צינורות חרס.
אחד הבורות הצפוניים-מזרחיים בחורבת מדור .בשל תקלה במכשיר הניווט לא נשמרו פרטים מדויקים
לגביו.
ארבעה עצי שקמה 3 ,מדרום לדרך עפר ואחת מצפון .גובה העצים  6-5מ'.
מחשוף כורכר וחלוקים בגובה  2.5מ'.
חפיר מסילת רכבת בריטית ,אורכו עשרות מ' ועומקו  1.5מ'.
אחד הבורות המזרחיים ביותר בחורבת מדור .בשל תקלה במכשיר הניווט לא נשמרו נתונים מדויקים
לגביו.
עיי הריסות באורך  5מ' וברוחב  3מ' .ממערב יש ארבעה עצי שיזף מצוי.
הבור הביזנטי המרשים ביותר במכלול חורבת מדור (מדור  .)31גג מרובע שמור .קיימת כניסה צדדית.
עומק הבור  2.5מ' וקוטרו  4מ' .בגלל תקלה לא נשמר מיקום מדויק ,המיקום מקורב.
מתחם בשטח כ 100-דונם ובו פזורים כ 35-בורות מים בגדלים שונים .מרבית הבורות ברמת השתמרות
בינונית ומיעוטם ברמת השתמרות גבוהה .עקב תקלה במכשיר הניווט לא נשמר מיפוי מדויק של הבורות
בשטח .ליבנה מגדיר כאן שרידי כפר ערבי (אל-מנדור) ,שרידי בתים ערביים ,גלי אבנים מסוקלים הכוללים
גם פריטים ארכיטקטוני ים ביזנטיים (כותרות ,שקתות אבן ועוד) .עם זאת ,ליבנה אינו מתייחס לבורות
המים שבמתחם (למעט אלו הצמודים לנחל גרר) .גת מציין ששטח החורבה כ 700-דונם כולל ארבע
בארות ועשרות בורות מים .עיקר הממצא הוא מהתקופה הביזנטית ,וכן ממצא מועט מהתקופות
הכלקוליתית והפרסית.
בית קברות בדווי ששימש את היישוב בחורבת מדור .מצבה אחת הבנויה בצורת פירמידה מדורגת.
חצבים .לצד הדרך בור בעומק  5מ' (קוטרו למעלה  1.2מ') ,יש סכנת נפילה.
בור ביזנטי בעומק כ 3-מ' ובקוטר כ 3-מ' .פרוץ לכיוון צפון וניתן להיכנס אליו .בתוכו שיטת עלי-הערבה
צעירה .אשפה בשטח.
בור ביזנטי הכולל שוקת צמודה לבור .מגודר ולכן קשה להעריך את ממדיו.
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 257בור מדור

בור ביזנטי ,מגודר ומשולט .בדופן הבור אגן שיקוע שנאטם ע"י הבריטים בבטון והוסב לשוקת להגמעת
הסוסים במלחמת העולם הראשונה.
מבנה כורכר רבוע ,ממזרח לו עצי שקמה וזית.
שולחנות פיקניק.
בור סגלגל בעומק  7-6מ' ובאורך  5מ' .יש סכנת נפילה (מגודר חלקית) .לידו שלט הסבר על קו הנילוס.
באר יבשה רבועה באורך וברוחב  2.5מ' ,עומקה  3.5מ' הנמצאת בשקע נמוך ממפלס הסביבה .גת
( ) 2014מגדיר את המקום כבאר ביזנטית בעלת פיר מרובע המדופנת באבני גזית .הבאר שימשה כנראה
אחד מהיישובים -חורבת גררית  ,חורבת שעורה או רקיבת וזה (פסיפס כיסופים) .גרן מציין שבסביבות
חורבת גררית (אום ג'ראר) מנו התושבים חמש בארות ,אחת מהן נקראת ביר זאויה ,הבנויה אבני גזית
ונחשבת לעתיקה מאד.
בריכת אגירה שקרסה חלקית ,הרוחב שנותר כיום הוא כ 4-מ' (הבריכה קרסה בשנת  .)1991חלק
התחתון של הבריכה מוטל כיום למרגלות המצוק .הבאר הצמודה קרסה בשנת .1961
באר אנטיליה ובריכה באורך וברוחב  4.5מ' ,בצד מערב  3שקתות ורהט .הבריכה בנויה אבני כורכר
ומצופה בטיח אדמדם ,בו משוקעים חרסים שחורים .ממזרח לבאר מתקן שאיבה מודרני .הגישה לבאר
נחסמה בקיר אבן .בגג מבנה הבאר משטח בטון ,ריצוף ושני פתחים מסורגים .קיים שביל נכים הצופה
למתחם .המקום מתואר אצל ליבנה (אם כי התיאור הוחלף עם באר סמוכה) .הוא מזכיר שקמה גדולה
לצד הבאר.
שני בורות סמוכים ,שנחשפו חלקית .בצידו של הבור המערבי יש חור המאפשר הצצה ,עומקו כ 5-מ'.
ובטיח הדפנות משובצים חרסים .בבור זה שרד מרזב ניקוז יחיד .בבור המזרחי יש חור המאפשר כניסה
אליו .בבור זה שרד מרזב כפול וחלק מאגן השיקוע ה"תלוי באוויר" כיום.
לפי שילוט באתר ,במקום זה יש גב החצוב בסלע הכורכר .קשה לזיהוי בשטח.
אנדרטה לזכר אליעזר הימלפרב ,חבר כיסופים שנספה במקום זה בעלותו על מוקש .באנדרטה פסל
מתכת דמוי אדם הכורע ארצה ושתי ידיו – תרנים – שלוחות לשמיים .הפסל ניצב על כן אבן ובו לוח נושא
כתובת "כאן נפל חברנו בעלותו על מוקש .אליעזר הימלפרב .כ"ח אייר תשי"ח ."29.5.1957 ,לצד הלוח
מילים באותיות מתכת – "הלך בשדות ,הגיע עד כאן" .לצד האנדרטה הוקמה אנטנת קשר.
חניון מטיילים ושולחנות פיקניק .כולל שתי חניות נכים.
באר אנטיליה עמוקה (ללא מבנה) בקוטר  25מ' ולכל אורכה קורות מתכת .מרפסת תצפית סביב הבאר.
ממערב בריכת אגירה פרוצה למערב ,באורך וברוחב  4מ' ,בצידה הצפוני כתובת ערבית משנת 1934
המשבחת את אללה .המקום מתואר אצל ליבנה אם כי התיאור הוחלף עם באר סמוכה (אתר .)263
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 269מצוק לס

מצוק לס בגדה הדרומית של נחל גרר ,באורך כ 300-מ' ובגובה  20-15מ' ,הנצפה היטב מדרך מתקני
המים .ליבנה ( ) 1988מציין כי במצוק מקננים יוני סלע ,בזים מצויים ואוח.
מבנה לבנים מנדטורי הרוס בעל שני חדרים .הקיר המערבי נשמר לגובה  1.5מ' .החדר הצפוני בנוי סלעי
כורכר והרוס כליל.
מצבת זיכרון  -יער הווארד סיגל .שלושה ספסלי ישיבה.
מצפור שנמצא בבנייה באפריל ( 2020לצד דרך הבשור).
בור בקוטר  2.5מ' ובעומק  1.5מ' ,סתום ועם פסולת .קירות ישרים .חלק ממקבץ  5בורות עימר (,273
.)284 ,281 ,276 ,275
בשטח כיום חבית חלודה ובזנ"ט (הבאר סתומה כליל) .המקום מנציח את זכרו של אסף שכנאי שנפל
בקרב בכפר שועוט .האתר מסומן במפה הטופוגרפית אך אינו מוזכר כלל אצל ליבנה ,ונראה שכבר אז
הבאר הייתה סתומה.
בור בעומק  6-5מ' .קירות מטוייחים היטב .קוטר הפתח כ 1.5-מ' וקוטר קרקעית  3מ' .פתח ניקוז עם שני
צינורות בצד צפון-מערב.
חלק ממקבץ  5בורות עימר (.)284 ,281 ,276 ,275 ,273
בור בעל פתח קטן ורבוע באורך וברוחב  70ס"מ .הבור רבוע וחשוך .בקרקעיתו יש מים ,עומק משוער
 3.5מ' .יש בזנ"טים כ 70-ס"מ מתחת לפתח .חלק ממקבץ  5בורות עימר (.)284 ,281 ,276 ,275 ,273
באר יבשה בקוטר  2.5מ' ובעומק  5מ' .בקרבתה אשלים פזורים בשדות.
עץ אשל בגובה כ 10-מ' .חלק ממקבץ  5בורות עימר (.)284 ,281 ,276 ,275 ,273
שני מקבצי עצים ,בשני המקבצים  -עצי אשל הפרקים גדולים ,שקמה (בכל מקבץ) וצברים.
פזורת חרסים גדולים ,שברי כדים רומיים-ביזנטיים (ייתכן כדי אנטיליה) .באפיק תאנה ונצר תמר.
באתר זה (בערך) נמצאה כנסייה ביזנטית שנחפרה בשנת  1977ובה רצפת פסיפס עם שתי כתובות
ביזנטיות מהשנים  576ו .578-גת מתאר במקום "שפך מסיבי של שברי קנקנים ,סיגים ולבני חרס צרופות
המעידים על בית יוצר שפעל במקום" .לכנסייה אין כיום זכר בשטח (והמקום אינו מתועד אצל ליבנה).
הפסיפס נמצא כיום במוזיאון ישראל .בעקבות גילוי הכנסייה ,הארכיאולוגים הציעו לזהות כאן את היישוב
אורדה המתועד במפת מידבא.
בור בעומק  3.5מ' ,קוטר הפתח כ 1-מ' .שרד פתח אגן השיקוע .מטויח .ביצת יונה .חלק ממקבץ  5בורות
עימר (.)284 ,281 ,276 ,275 ,273
באר עמוקה (כ 25-מ' לפי ליבנה ,המציין שרידי מבנה קימרוני שניצב מעל לבאר ,מבנה זה לא שרד כיום)
בצמוד לה ממזרח בריכת אגירה עם קיר גבוה במיוחד ( 3מ') ,אורך  4.4מ' ורוחב  3.2מ' (עומק  2.65מ'),
ממערב בריכה נוספת הרוסה (נותר קיר מזרחי ,לפי ליבנה הייתה באורך וברוחב  3.5מ' ובעומק כמטר
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תיאור
אחד) ,הריסות פזורות בשטח .ליבנה מציין ליד הבאר שרידי מנוע וגלגל תנופה שבור מברזל יצוק,
ושרידים של בתי חימר אחדים .כמו כן הוא מציין שהבריכות צופו טיח של גרס חרסים אדמדמים
שמושקעים בו חרסים שחורים.
פזורת אבנים  -כנראה שרידי מבנה.
בור בעומק  3.5מ' ובקוטר  4מ' .בדופן הבור כדן נאה .יש מרזב חרס בצד המערבי .חלק ממקבץ  5בורות
עימר (.)284 ,281 ,276 ,275 ,273
אנדרטת זיכרון לחבר קיבוץ תל רעים ,שארל דראי ,שנפל במערכת סיני .האנדרטה עצמה חדשה יחסית,
בעברית ובצרפתית .לצידה נשתלו חצב מצוי ,רקפת מצויה ובן-חצב יקינתוני.
גל אבנים בשדה חקלאי .הריסות מבנה?
פינת קירות כורכר שאורכם  1.5מ' וגובהם  1מ' .מלוכדים במלט .חרסים רבים.
שרידי מבנה הבנוי כורכר וחלוקים .שרד בעיקר הקיר המערבי ,וגם הוא לגובה מוגבל.
בוסתן קטן  -שלושה עצי חרוב ,שקמה ,תמר קטן ושקד .המתחם מוקף משוכות צבר.
בריכת אגירה רבועה באורך וברוחב  6מ' מכוסה בצמחייה .בצידה המזרחי עץ תות.
פרט גדול של שיח-אברהם .לאורך הערוץ נטועים רתמים בצפיפות רבה במקטע של כק"מ אחד ,מקו
השיפד"ן ומערבה.
עץ שקמה מדרום לדרך העפר .ענפים מתייבשים.
אנדרטה לזכר חייל גבעתי אסף בצלאל ,שנספה בתאונת דרכים בנקודה זו בדצמבר  .1989באנדרטה
שלושה גלגלים הניצבים אחד על השני.
תלולית בולטת מכוסה בעשב .אבני בנייה.
בריכה עונתית בגבול השדות .באמצע אפריל  2020עדיין החזיקה מים.
גל אבנים.
כרם זיתים ושולחנות פיקניק.
תלולית עפר עם עמוד בטון הנעוץ בה.
קבוצת אקליפטוסים מרשימים ,גובהם כ 20-מ'.
תל ארכיאולוגי מרכזי באזור ,מצוק לס בגובה כ 25-מ' היורד לעבר נחל בשור .פסולת אסבסט במדרון
ונזק מרכבי שטח .ראו סקירה מורחבת.
שלט הסבר על קו המים לנגב בשנת  ,1947במסעף דרך עפר לבית הביטחון של תקומה הישנה.
שני שולחנות פיקניק.
חנייה ושילוט נתיב אנז"ק.
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תיאור

גשר אירי ומגלש מדורג על נחל בשור.
 304גשר אירי
 305תחנה הידרומטרית תחנה הידרומטרית בגדת נחל בשור .נסקר בתצפית בלבד ,מיקום מקורב.
בית הקברות של קיבוץ רעים .בין הקבורים באתר ,האדריכל חנן הברון.
 306בית קברות רעים
עץ שקמה בגובה כ 5-מ' ולידו תלולית עשב עם פזורת אבני בניין.
 307שקמה
אנדרטה לזכר שני חברי כיסופים שנהרגו במקום .באנדרטה משולבים שרידי הטרקטור .בלוח האבן
 308אנדרטה
במקום הטקסט" :כאן נפלו חברינו בעלותם על מוקש .מנחם הרפז (שרוך) ,רפי בן שטרית – ט' טבת
תשל"א  ". 6.1.1971ועל הגלעד אותיות המתכת "רעם ניתך ...דומיה חזקה" של המשורר נתן אלתרמן.
 309תצוגה ארכיאולוגית תצוגה ארכיאולוגית אזורית  -קיבוץ רעים (בעיקר ממצאים מתל גמה ושרידים ממלחמת העולם
הראשונה) ,בניהול אמנון גת .נדרש תיאום מראש לביקור באתר.
תמר בגובה כ 3-מ' ,ללא גזע ,בראש ערוץ קטן.
 310תמר
תאנה בגובה כ 5-מ' ולה גזעים דקים רבים .במרחק מה דרומה תאנה נוספת בגובה  3.5מ'.
 311תאנים
תל עתיקות קטן ללא שם במפות .לתל "עיר עליונה" בשטח כ 3-דונם ו"עיר תחתונה" בשטח כ 70-דונם.
 312תל מור
מרבית התל מעובד למעט המדרון הצפון-מערבי ,בו יש מאורות וריכוזי עיריות וחצבים .האתר אינו מתועד
אצל ליבנה .גת קורא למקום "תל מוגרבי" ומציין ששטח האתר כ 40-דונם ונמצאו בו כלי צור וחרסים
מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת ותקופות הברזל .3-1
עץ חרוב בעל  3גזעים ,מת בשנים האחרונות והגזעים שרועים על הארץ .אורך הגזעים כ 10-מ' .ליבנה
 313עץ חרוב
( )1988מזכיר את העץ ללא ציון ממדיו.
באר במבנה בטון ובצידה המערבי בריכת אגירה באורך  4מ' וברוחב  3.5מ' הבנויה אבני כורכר ומטויחת
 314באר כיסופים
בבטון ושוקת סתומה .עץ ינבוט ענק לא מאפשר גישה ותצפית על הבאר עצמה .השם "באר כיסופים"
מופיע במפת נירים ( .)1963במפות סימון שבילים מאוחרות המקום נקרא "ביר נחרור" .ליבנה מציין
שעומק הבאר כ 35-מ' ,כאשר  10המטרים העליונים מדופנים ביציקת בטון .במרכז גג מבנה הבאר פתח
מלבני עם קורות ברזל – דגם הדומה לבארות רבות בנגב ששופצו ע"י הבריטים .הוא מוסיף כי במשטח
בטון בין הבאר לבריכה יש תעלות להולכת המים לבריכה.
עץ חרוב בגובה כ 5-מ' ומצפון לו עץ שיזף מצוי.
 315חרוב ושיזף
עץ אשל גדול יחסית בקצה משוכת צבר.
 316אשל הפרקים
סכר בנחל גרר ומתקן שאיבת המים למאגר רעים.
 317סכר ונקז
אבן הנראית עתיקה ושבורה לשלושה חלקים.
 318אבן שבורה
עץ שקמה בשדות.
 319שקמה
עץ אשל מרשים בגובה כ 15-מ' בעל גזעים רבים.
 320אשל הפרקים
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 321מאגר רעים

מאגר הקולט מי שטפונות מנחל גרר .מצופה ביריעות פלסטיות .נמצא יבש כמעט לחלוטין בינואר  .2020הידרולוגי
המאגר מוזכר אצל ליבנה כמאגר בנפח  1.6מיליון מ"ק.
נופש
מגדל תצפית חדש של קק"ל הצופה לעבר כפר דרום ונצר חזני .המקום נחנך ביולי .2020
הנצחה
אנדרטה המנציחה את מפעל ההתיישבות וחיילי צה"ל בחבל עזה .האנדרטה הוצבה במקור במחסום
כיסופים והועברה לנקודה זו.
ארכיאולוגי
בית קברות בדווי .הריסות מבנה כורכר רבוע וגל אבנים מדרומו (לדעת ליבנה מבנה זה קדום לבית
הקברות) .מאות חצבים שרובם פרחו ,אבנים פזורות פה ושם .ליבנה מציין שהסימון לקבר שייח' מופיע
במפה מנדטורית ,אך אין בשטח קבר שייח'.
בר-צבי וחובריו מ ציינים שהקבר נמצא באמצע הדרך בין שייח' נוראן לאבו הוריירה ,ועל הקבר יש מקאם.
המקום מקודש לשבטי התראבין ובקרבתו היה בית הספר של שבט אל-זריעי.
ארכיאולוגי
חרסים פזורים בשטח.
הידרולוגי
בור עמוק ורחב ,מכוסה בגדר תיל מאסיבית .ליבנה מגדיר את המקום "באר מדופנת בבטון ,מקורה
בכיפת בטון שבה פתח רבוע סגור בדלתות פח .פני המים בבאר מצויים בעומק של  5מ' ".
ארכיאולוגי
סכר אבן בעל מספר נדבכים לרוחב ערוץ .מדרום ערימת אבנים ישנה ומצפון ערימת אבנים מודרנית.
מקבץ קיקיון .גת מציין שהסכר בנוי אבני כורכר ואורכו  5מ' ,גובהו ורוחבו  0.8מ' .מעל לסכר נוצר משטח
מפולס בן מספר דונמים .הסכר הוא מהתקופה הערבית המאוחרת או בן זמננו.
הידרולוגי
בור ביזנטי .יש כניסה נוחה ממערב .קוטר הבור כ 3-מ' ועומקו כ 5.2-מ' .פסולת ופגר כבשה .ייתכן
שהבור מוזכר אצל ליבנה בהקשר לאתר ( 326אם כי המרחק המוזכר אצלו שגוי).
אחר
מחפורת רחבה ורדודה ,אורכה כ 23-מ' ורוחבה  16מ' .ייעודה לא ברור.
ארכיאולוגי
פזורת אבני בנייה וחרסים בשטח.
בוטני
עץ שקמה יפה בגובה  10-8מ'.
בוטני
עץ שקמה בגובה כ 8-מ'.
בוטני
עץ שיזף מכוסה חלקית בשרביטן ,בגובה כ 8-מ'.
ארכיאולוגי
מוזיאון קטן ובו תצוגה ארכיאולוגית עם ממצאים מהסביבה .הכניסה בתיאום מראש.
בוטני
מקבץ חצב מצוי.
בוטני
מקבץ עצי שיזף מצוי ,שיחי צבר שרופים ,אטדים.
היסטורי
שלט  -מעבר קטיף .המעבר נסגר לאחר הנסיגה מחבל עזה בשנת .2005
הנצחה
בית הקברות של קיבוץ כיסופים.
הידרולוגי
באר אנטיליה מעליה מבנה קמרוני עם שני פתחים מרובעים ולצידה בריכת אגירה ושקתות .עצי שיזף
ושקמה .משולטת "באר הדקלים" למרות שאין דקלים בקרבתה המיידית .ליבנה מציין שעומק הבאר 30

 322מגדל תצפית
 323אנדרטה
 324שייח' נחרור

 325פזורת חרסים
 326בור מים
 327סכר קדום

 328בור מים
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

חפירה
אתר ארכיאולוגי
שקמה
שקמה
שיזף מצוי
מוזיאון כיסופים
חצבים
שרידי בוסתן
מעבר קטיף
בית קברות
ביר אבו-בכרה
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מ' .לדבריו בין הבאר לבריכה הייתה אמת מים בת כמה מטרים שעמדה על עמודי בטון ,ששרידיהם היו
ניתנים לזיהוי ב . 1988-הבריכה בנויה אבני גזית כורכריות ומטויחת בבטון .היא כוללת מאגר עיקרי באורך
וברוחב  5מ' ותא קטן שנועד להעביר את המים לשקתות שמסביב לבריכה.
עץ תמר יפה בגובה כ 12-מ' .למרגלותיו הרבה כפות תמרים.
 340עץ תמר
שקמה גוססת בגובה כ 5-מ' .בקרבתה מספר אשלים.
 341שקמה
עץ חרוב בגובה מספר מטרים ,אחד הגזעים קרס .חסר פירות .מדרום לו ריכוז חצבים.
 342חרוב
עץ תמר ערוף ראש ,גובהו כ 8-מ' ועוד  2מ' הראש הערוף .מצפון לו מצבור אבנים.
 343תמר
משוכת צבר קטנה.
 344משוכת צבר
עץ שיזף מצוי בגובה כ 7-מ' .בראש המצוק ממזרח לו ,מקבצי חצב מצוי.
 345שיזף מצוי
 346תצפית מאגר נירים תצפית על המאגר .חנייה ושילוט ,ספסלי ישיבה .נפח המאגר כ 600-אלף מ"ק והוא נבנה בשנות ה.'70-
התצפית מוקדשת לזכרו של בנימין חפץ ,חבר קיבוץ נירים ומראשי המועצה האזורית אשכול.
מגדל תצפית קק"ל בגובה כ 15-מ' .לידו חורשת עצי מכנף נאה .המגדל נמצא לא נעול בעת הביקור.
 347מגדל תצפית
סכר לרוחב הבשור ,יוצר מדרגה בגובה כ 2-מ'.
 348סכר נירים תחתון
מכון השאיבה של מאגר נירים  -בעל ארבע משאבות גדולות.
 349מכון שאיבה
מצבת זיכרון לתורמים של קק"ל (בעברית ובאנגלית) – שדרה לזכר הרב ר' שלום מנחם בן הרב ר' שלמה
 350מצבת זיכרון
קרליבך ומרת מינדל בת הרב ר' דוד לבית ישראל ,מדטרויט בארה"ב.
סכר לרוחב הבשור ,גובהו  1.5מ'.
 351סכר נירים
נקודת תצפית של קק"ל לעבר נחל בשור וסכר נירים .חנייה ,פינת ישיבה מגזעים ועץ ינבוט.
 352תצפית
כרם זיתים עם שילוט הנצחה (באנגלית ובעברית) – מטע ירושלים ,בהוקרה ובהערכה למפקדי ולחיילי
 353חורשת ירושלים
"עוצבת שועלי הדרום" על פועלם לבטחון מדינת ישראל ובירתה "ואני כזית רענן – בבית אלוהים" תהילים
נ"ב י' .הוקם ביוזמת בני כץ – עיריית ירושלים בנדיבותם של מי אוליב טריי וקורט לנדרי ארצות הברית,
בתכנון סם פיליפ .ינואר  2014שבט ..5774
בריכת אגירה שבורה באורך וברוחב  5מ' ומצפון לה בריכה מלבנית שלמה באורך  4.5מ' וברוחב  1.2מ'.
 354בריכת אגירה
הבריכה הגדולה פרוצה מערבה לשקע שכנראה היה באר ,כיום בעומק כמה מטרים .הבריכה מטויחת.
שרידי מבנה המשלב חלוקי אבן ולבני בוץ .במבנה יש שלושה חדרים והוא השתמר עד לגובה  1.5מ'.
 355אתר ארכיאולוגי
אשל הפרקים גדול ובולט בעל מספר גזעים רובצים.
 356עץ אשל
אנדרטה לזכר חייל שנהרג בתאונת דרכים במקום זה .לוחית הזיכרון מחודשת .הכיתוב "לזכר סמל
 357אנדרטת גבריאל
גבריאל קועטה ז"ל מ.א 2040317 .אשר נפל במקום זה בעת מילוי תפקידו כ"ח אב תש"ל 30.8.1970
קועטה
תנצב"ה " .בראש האנדרטה סמלי הצנחנים והמודיעין.
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 358מצבת זיכרון

מצבת זיכרון  -סכר מרטינצי  ,לזכר התורמים אלפרדו מרטינצי ורעייתו פיורנצה כורבי .הסכר הוקם בשנת הנצחה
.1992
הידרולוגי
סכר לרוחב הבשור .באזור זה הערוץ יבש בקיץ.
הידרולוגי
במפה טופוגרפית מסומנת באר באזור זה .בשטח יש גבעה המכוסה בצפיפות בשיחיית אטד ,בצידה
הצפוני שקע בעומק כמטר ומצפון לו פזורת אבני בנייה.
גיאומורפולוגי
מחשוף כורכר בגובה  1.5מ' ובאורך  5מ' ,בבסיסו מאורה.
הידרולוגי
באר עמוקה ,קוטר  2מ' מדופנת לבנים .מוקפת סוללת עפר .לידה שני צברים ומספר אשלים.
בוטני
אשל גדול (גובה כ 12-מ') ובעל נוף רחב.
הידרולוגי
בריכת מים מגודרת מבטון בפסגת גבעה .112
היסטורי
פילבוקס בנוי לבנים עם תקרת בטון .כניסה מצפון מחופה בלוחות פח ,חלון בצד מערב .המקום מוסתר
חלקית בצמחייה .הפילבוקס נבנה לקראת מבצע קדש (אלרם .)2013
למיטב ידיעתנו זהו הפילבוקס היחיד מסוגו ששרד ביישובי אשכול (בנחל עוז קיים פילבוקס נוסף שהועתק
ממקומו המקורי).
נופש
חניון מטיילים מונגש .שילוט הסבר על האזור ומסלול נתיב אנז"ק.
הנצחה
עמוד מתכת ובראשו שלוש דמויות אוחזות בלפיד ,לזכר שלושת חברי הגרעין על שמם קיבוץ עין
השלושה ,שניים נפלו בקרב על ניצנים ואחד בקרב באזור רהט דהיום .האנדרטה הוקמה בשנת .1990
הפסל עוצב בידי פבלו האנמן ולצידו שילוט הסבר על המקום.
ארכיאולוגי
ריכוז חרסים בשטח.
היסטורי
תעלת קשר רדודה ומשולטת מתקופת ההיערכות למלחמת ששת הימים .התעלה חיברה בין מקלטים
בקיבוץ ומסומנת כיום ע"י אבני שפה.
גן קטן ובו מגדל שמירה משופץ ,פרגולה עם בוגונוויליאה ,עץ חרוב ושולחן פיקניק .מגודר ומשולט כשטח נופש
פרטי.
היסטורי
פעמון היישוב עין השלושה .אינו משולט.
הנצחה
שלט הנצחה לפרדסני קיבוץ עין השלושה ,אברהם דרדיק ז"ל ומשה (ללו) ביאר ז"ל ,שהובילו את ענף
הפרדסנות בקיבוץ מאז שנות ה.'50-
הנצחה
בית הקברות של קיבוץ עין השלושה.
היסטורי
סילו מרשים בקיבוץ עין השלושה.
הידרולוגי
בריכה באורך עשרות מטרים בערוץ נחל בשור .מעבר לאזור הבריכה האפיק יבש.
בוטני
אשל גדול ויפה בגובה כ 10-מ'.
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 377מצוק רב-שכבתי

מצוק בגובה כ 25-מ' ובאורך עשרות מטרים .ארוך ומרשים .האתר מתואר בהרחבה אצל ליבנה ,המאפיין גיאומורפולוגי
בתחתית המצוק סלע חוף ומעליו שכבות כורכר וחרסית ,שיכוב צולב בכורכר ובחלק העליון של המצוק
חמרה כורכרית ולס .ליבנה מציין שהמצוק שימש בעבר כמטווח צבאי ,ולדבריו נכון ל 1988-המקום נמצא
בתחום מתקן צבאי (כיום האתר פתוח לקהל הרחב).
בוטני
תמר בגובה כ 6-מ' ואשחר רחב-עלים לצד סככה חקלאית.
בור מטוייח בקוטר  3.5מ' ובעומק  5מ' .התקרה קרסה בחלקה .על הטיח שכבות רבות של מפלסי המים .הידרולוגי
מים בקרקעית .אחד הבורות היפים ביותר בשטחי המועצה ואחד המעטים שאוגרים מים גם כיום.
ארכיאולוגי
מעט חרסים ואבני צור בשטח חקלאי.
סכר על הבשור ולמרגלותיו בריכה ארוכה ויפה .הסכר משתלב במפעל "נקז חולית" להפקת מים משכבת הידרולוגי
החלוקים בנחל בשור עבור שטחי קיבוץ חולית באזור חוות טל-אור.
בוטני
חורשת אשלים ובה כ 10-עצים.
בוטני
מקבצי חצבים פזורים.
הידרולוגי
בור מים מטויח ,מעליו משטח בטון עם פתח מלבני עליו ניצב גליל בטון .יש מים בקרקעית ,פתח ניקוז
צדדי .אחד הבורות המעטים בשטחי הסקר שאוגרים מים גם כיום.
אשל הפרקים בגובה כ 12-מ' ולמרגלותיו תצפית משולטת לעבר הבשור ,ממחנה אורים עד עזה .המקום הנצחה
מוקדש לשי דיין ממושב דקל שנפטר בשנת  .2005האתר נחנך בשנת .2015
הנצחה
אנדרטה לשני מא"זים ואזרח שנהרגו בעלותם על מוקש .במקום יש מטרדי ריח .נוסח האנדרטה:
"כאן נפלו דוד חזן מאז יגב ,שלמה ברין מאז תל רעים ,שמואל מצנר קב סעד ,ביום י"ז תשרי תשי"ב ".
היסטורי
נקודת טריאנגולציה  M4מראשית תקופת המנדט הבריטי .שתי חביות פח ממולאות במלט ,בצבעים
שחור-לבן האחת מעל השנייה .תצפית לעבר נתיבות ,תל גמה ,מחנה רעים ורצועת עזה .ככל הנראה
הנקודה שופצה במהלך השנים.
בוטני
עץ אשל מסועף בגובה כ 12-מ' ,לידו חנייה ושילוט הסבר.
מקום בו היה עד לשנים האחרונות בור ביזנטי בשולי הכביש .כיום אין לו זכר (נמרוד חפץ מנירים בע"פ) .הידרולוגי
נופש
חניון מטיילים עם שולחנות פיקניק ופחי אשפה .שלט הנצחה ליעקב הררי ,ממייסדי ענף הבוטנים
בישראל.
ארכיאולוגי
אבן חוליה של בור מים שהובאה מאחד הבורות של חורבת מעון לגינת אחד מבתי נירים (נמרוד חפץ
בע"פ) ,מבוקעת ע"י עץ זית שגדל בתוכה.
גב גדול (שטח  4דונם) בשפך נחל גמילה לנחל בשור .ככל הנראה ,עוד בתקופה הביזנטית נחצב במקום הידרולוגי
זה גב בסלעי הכורכר ,והמקום היה בשימוש גם ע"י הבריטים במלחמת העולם הראשונה .הגב מגיע

 378תמר
 379בור מים
 380אתר ארכיאולוגי
 381סכר רעים
 382חורשת אשלים
 383חצבים
 384בור מים
 385מצפור שי
 386אנדרטה
 387גבעה 94
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 389בור לשעבר
 390חניון הררי
 391אבן חוליה
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סיווג ראשי

תיאור
לאופק מי התהום בשכבת החלוקים ,ולכן יש בו מים כל השנה .שתי "זולות" דייגים מאולתרות בגדה
המערבית.
מתחם בשטח כ 3.7-דונם תחום במשוכת צבר .יש משוכה נוספת קצת מצפון למתחם.
מוזיאון המנציח את קיבוץ נירים במלחמת העצמאות ,תצוגת נשק ומשוריינים .לצד המוזיאון אנדרטת
הבנים המקומית.
אנדרטה לזכרו של עדי פטר – סלע ועליו לוח זיכרון בצורת חולצה ועליה המספר  .10תושב נירים שנספה
בשנת  2005בתאונת דרכים בגיל .25
באר רדודה  -קוטר  2מ' ,עומק  1.5מ' ,חצובה בסלע הכורכר ,מחובללת .יבשה.
פסל גדול המורכב מעשרות חלקי אופניים ,בתחום קיבוץ נירים.
סילו קיבוץ נירים.
מחשופי כורכר קטנים.
פזורת אבנים בשולי הדרך.
חלקת שדה התחומה במשוכת צבר ,בצד המזרחי שלושה גלי אבנים גדולים ,בהם נקברו חיילים מצריים
שנפלו במלחמת העצמאות .מקבצי חצבים .תלוליות אבן פה ושם .שילוט הנצחה של אוגדת עזה (בעברית
ובערבית).
עץ שקמה בגובה כ 10-מ' ,מדרום-מזרח לה שלושה אשלים בשדה.
מפל בגובה  2.5מ' במחשוף כורכר  -נחל גמילה .סביב המפל משטחי כורכר.
אנדרטה לזכר בני נירים שנפלו במערכות ישראל ,בתחום בית הקברות.
אנדרטה לזכר בני נירים שנפלו במערכה על דנגור במלחמת העצמאות.
עץ שקמה בגובה  6-5מ'.
משטחי כורכר בקרבת הנחל.
מצבת זיכרון של קק"ל  -חורש לזכר אירן קושנר מברוקלין ,ארה"ב.
מקבצי חצבים.
בית כנסת עתיק עם רצפת פסיפס מרשימה .הפסיפס משלב  55עיגולים שנוצרו ע"י פיתולי זמורות גפן.
במרבית העיגולים מופיעים יונקים ועופות .בשורות העליונות סמלים יהודיים – מנורה בת שבעה קנים,
אתרוגים ,שופר ולולב ,כפות תמרים ואריות .מדרום אגן טבילה ,בור מים סתום ותעלה .המקום התגלה
בשנת  1957ושופץ מספר פעמים.
מצבת זיכרון של קק"ל  -חורש לזכר ישראל חיים רוס מפאר רוקאווי ,ארה"ב.
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 413בריכות עגולות

ארבע בריכות עגולות .שתי הבריכות הדרומיות בקוטר  6מ' ובעומק  1מ' ,שתי הבריכות הצפוניות
סתומות ומתארן מטושטש (גת מציין שכל הבריכות בממדים זהים) .הבריכות בנויות לבני חימר שרופות.
יסודו ת מבנה רבוע ממזרח (ליבנה מציין שהמבנה הכיל כנראה מנוע ומשאבה ,וכן שרידי צינורות ברזל
בקרקע שלא אותרו) .באר בערוץ הנחל (המוזכרת אצל ליבנה בקוטר  2מ' וסתומה בסחף) לא אותרה .גת
מציין שעל לבני החימר יש חותמת של היצרן .FABRIQUE EL ASSA GARE EGYPT :לדבריו יסודות
המבנה ממזרח בנויים חלוקים.
המכלול הוקם כנראה ע"י הבריטים במלחמת העולם הראשונה.
בור סתום חלקית בצמחייה .קוטרו המשוער  2.5מ' .חלק מחורבת מעון.
שורת אבנים הנראות כאבני שפה ,ייתכן שרידי דרך עתיקה.
בור מים ,ככל הנראה סגלגל בקוטר  2מ' .הבור חשוך ולידו ריכוז חלוקים .מיכלי פלסטיק המונחים על
הבור מקשים להעריך את ממדיו ,קרקע לא יציבה בקרבתו.
מתאר אבנים בצורת ח' .ייתכן יסודות מבנה.
בור סתום ,קוטר משוער  2.5מ' ועומק לפחות  1.5מ'.
אחד הבורות השמורים ביותר .לבור זה יש כיפת מלט ובה פתח אנכי דמוי חלון מקושת שאורכו  1.2מ'.
עומק הבור כ 10-מ' ,חשוך ויבש .קוטר משוער  2.5מ' .בחלון משולב שבר עמוד.
באר עמוקה בקוטר כ 3-מ' ,מדופנת אבני גזית כורכריות ,עם בריכת אגירה באורך וברוחב  5מ' ובגובה
 1.5מ' ,שתי שקתות .סולם יורד לבאר .הבאר מגודרת .ליבנה ( )1988מציין שתי בריכות אגירה משני
עברי הבאר ,בשטח אותרה בריכה אחת.
במקום נמצא מיכל פלסטיק אך לא בור מים ,ככל הנראה הבור סתום כיום,
מחשוף כורכר קטן.
בור בעומק  2מ' הנמצא בתוך שקע כ 1.5-מ' מתחת לסביבתו .קוטר הפתח  2.5מ' ,קוטר בתחתית הבור
 3.5מ' .שרידי אגן שיקוע בצד דרום-מערב.
בור מים מוצף .קוטר הפתח  1.2מ' ועומק הבור עד למים  1.5מ' .בדופן הבור ריכוז שערות-שולמית
מצויות .יש סימני חבלים וכן פתח ניקוז סתום עם  3צינורות חרס .נמצא בתוך שקע מקומי .זהו אחד
הבורות היחידים במרחב הסקר שאוגרים מים גם כיום ,וכנראה האתר היחיד לשרכי שערות-שולמית
במרחב הסקר.
בור אוגר מים .פתח הבור דמוי ביצה והעומק עד למים  1.5מ' .אורך הפתח כ 5.1-מ' .בתוך הבור חבית
ואשפה.
בור פעמון בעל צוואר בעומק  1.5מ' .עומק הבור לא ידוע (הוא חשוך) ולא ידוע אם הוא אוגר מים .בפתח
הבור ארבע אבני ריצוף (ככל הנראה היו במקור שש אבנים).

הידרולוגי

 414בור מים
 415שורת אבנים
 416בור מים
 417מתאר אבנים
 418בור מים
 419בור מים
 420באר מעון

 421בור בעבר
 422מחשוף כורכר
 423בור מים
 424בור מים

 425בור מים
 426בור מים
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דרגת
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נוכחי ,ליבנה ,פטיש
3
מקור המידע

הידרולוגי
ארכיאולוגי
הידרולוגי

1
1
3

נוכחי
נוכחי
נוכחי

ארכיאולוגי
הידרולוגי
הידרולוגי

1
1
3

נוכחי
נוכחי
נוכחי,

הידרולוגי

2

נוכחי ,ליבנה

הידרולוגי
גיאומורפולוגי
הידרולוגי

1
1
3

נוכחי
נוכחי
נוכחי

הידרולוגי

3

נוכחי

הידרולוגי

3

נוכחי

הידרולוגי

3

נוכחי

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול
מס' שם האתר

תיאור

סיווג ראשי

 427בור מים
 428אנדרטה
 429בור מים

בור מים בקוטר  3.5מ' ובעומק  5מ' .שרידי טיח.
שלט מתכת המנציח את זכרם של שלושה חללים בני המועצה האזורית אשכול במבצע צוק איתן.
בור מים לא מטוייח .קוטרו  3מ' וקירותיו ישרים יחסית ,עומק הבור כ 2-מ' .מעט מצפון לו שורת אבנים,
ייתכן שרידי דרך.
בור לא מטויח בעומק  3מ' ,הפתח דמוי טיפה ואורכו  1.7מ' .שני צינורות חרס .שתי חביות בבור.
בור מים בעומק  8מ' בעל כיפת מלט שלמה ומכסה פח בדופן הבור .בקרקעית הבור תנשמת ואשפה
רבה .הבור חשוך .קוטר משוער  3מ' .הבור השמור ביותר במרחב הסקר (שופץ בתקופת המנדט
הבריטי).
מבנה מנדטורי ,שריד מהכפר ח'רבת מעין .סביבו גן פסלים .הבניין השתייך לאבו סיתה ,מנכבדי הכפר,
שבית החימר שלו נהרס בידי הפלמ"ח בשנת .1947
שקע רדוד ואבנים לצידו .ככל הנראה בור סתום כליל.
תלולית עפר בולטת ובשוליה שני גלי אבנים .כנראה שרידי מבנה הרוס.
עץ תאנה בעל גזעים דקים רבים.
בור מים בעומק כ 5-מ' ,מטויח .קוטר הפתח  5.2מ' ,קוטר בקרקעית  3.5מ' .החלק התחתון אולי חצוב
בסלע .מקום כניסת המים מצד צפון .בקיר המערבי מגרעת קטנה.
חבית משולטת ע"י מקורות ותחומה בארבע חביות נוספות ,בנחל מברך עליון.
עץ אשל גדול בגובה כ 15-מ'.
בור מים בעומק כ 5-מ' ,קוטר הפתח  1.2מ' והקוטר בתחתית הבור  2.5מ' .שרד פתח הניקוז .שפת
הבור העליונה שמורה .לא מטויח .ריכוז עצמות בקרקעית.
מקלט מכוסה בתלולית עפר .שני פתחי אוורור משני צידי גדר רפת ניר מעון ,ופתח כניסה .אחד משני
מקלטים ששרדו מהיישוב צור מעון.
עץ שקמה בגובה מספר מטרים ,דרומית לו משוכת צבר.
מקלט מכוסה בתלולית עפר .לפחות שני פתחי כניסה .אחד משני מקלטים ששרדו מהיישוב צור מעון.
ייתכן שבעבר היה בור מים בנקודה זו .כיום אין לו זכר.
שרידי יישוב משנות ה( '50-התקיים בשנים  .)1954 – 1949בתחומי רפת ניר עוז וניר עם .במקום מבנה
בטון גדול ממנו נותרו הקירות המזרחי והמערבי למלוא גובהם (חתך משולש) ,הצפוני והדרומי בחלקם..
משאר קטן לא מעובד .שורת פלגית שיחנית באורך כ 10-מ'.
בור מים בעומק כ 2.5-מ' .קוטר הפתח כ 1.5-מ' ,קוטר תחתית הבור כ 2.5-מ' ,הבור מטויח עם חרסים
אדומים משולבים בטיח.

הידרולוגי
הנצחה
הידרולוגי

 430בור מים
 431בור מים

 432הבית הלבן
433
434
435
436

שקע
תלולית
תאנה
בור מים

 437קידוח מים?
 438אשל
 439בור מים
 440מקלט
441
442
443
444

עץ שקמה
מקלט
משאר לא מעובד
צור מעון

 445פלגית שיחנית
 446בור מים
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סיווג משני

דרגת
חשיבות
נוכחי
3
נוכחי
1
נוכחי
3

מקור המידע

הידרולוגי
הידרולוגי

3
3

נוכחי
נוכחי ,ליבנה

היסטורי

2

נוכחי ,ליבנה

הידרולוגי
היסטורי
בוטני
הידרולוגי

1
1
1
3

נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי

הידרולוגי
בוטני
הידרולוגי

1
1
3

נוכחי
נוכחי
נוכחי

היסטורי

2

נוכחי

בוטני
היסטורי
אחר
היסטורי

1
2
1
2

בוטני
הידרולוגי

1
2

נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי ,מימר ,שילוט
באתר.
נוכחי
נוכחי

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול
מס' שם האתר

סיווג ראשי

תיאור

אנדרטה לזכר מחמד אלרומיילי שנהרג בתאונת דרכים במאי  .1993באנדרטה משולבים שרידי הרכב
 447אנדרטה
ההרוס .מצבת הזיכרון כתובה בעברית.
בור מים סתום כמעט כליל בסחף .קוטר הפתח המשוער כ 3-מ'.
 448בור מים
בור מים בעומק כ 5.2-מ' .קוטר הפתח כ 5.1-מ' ,קוטר תחתית הבור כ 5.2-מ' ,בבור יש פסולת חקלאית.
 449בור מים
בוסתן עצי פרי (הדרים ,שסק ,תאנה ,רימון) ושלושה אוטובוסים ישנים.
 450בוסתן וגרוטאות
משטח בטון באורך וברוחב כ 4-מ' ולצידו חבית בולטת .במפה מסומן בור מים.
 451שרידי בור מים
מאגר מים נטוש ובו חישת קנים.
 452חישת קנים
מאגר מים נטוש ובפינתו הדרום-מערבית בריכה מוצפת בחורף.
 453מאגר מים
בור כיפתי יבש בעומק  2.5מ' מסומן בחבית ,לא מגודר .בתוכו יש שתי חביות .קוטר התקרה כ 2-מ'
 454בור מים
והרצפה בקוטר כ 4-מ'.
מצבת זיכרון לזכר סרן אלכס טוקר שנהרג בתאונת דרכים במקום זה בשנת .2000
 455אנדרטה
מוט מתכת ארוך ושברי גליל בטון (הבור עצמו מכוסה לחלוטין).
 456שרידי בור מים
בור כיפתי יבש ,עומקו כ 5.3-מ' .מסומן בבזנ"טים ובתוכו שתי חביות .קינון יונים.
 457בור מים
ריכוז כ 100-שרביטי פריחת חצבים ,בסוף אוקטובר  2019שלושה שרביטים עדיין היו בפריחה.
 458חצבים
בור מים ביזנטי ,בקוטר  3מ' ובעומק  10מ' .בנוי אבני כורכר ואינו מטויח .יבש .מעליו עובר צינור מים.
 459בור מים
סכנת נפילה .לצד הבור תלולית וחרסים.
משוכת צבר עליה הושלך גזם עצים.
 460משוכת צבר
מצבת זיכרון לתורמי קק"ל – חורשה לזכר גאיה ובנצי כדורי ,הוקדשה בשנת .2004
 461מצבת זיכרון
 462נקודת טריאנגולציה בשולי תחנת הדלק ,נקודת טריאנגולציה (שוחת ביוב מכוסה ותחומה בבזנ"טים) .באר המסומנת במפה
מנדטורית לא אותרה.
עצי אשל הפרקים .בנקודה זו עץ בגובה כ 12-מ' ומדרום לו עץ נוסף.
 463אשלים
פזורת חרסים ואבנים בשדה .ממערב עץ אשל הפרקים בגובה כ 10-מ'.
 464אתר ארכיאולוגי
שני מאגרים לא מגודרים.
 465מאגרי מים
רהט מודרני (ברזייה) בחניון צומת מעון ,ועליו הפסוק "כי נתתי במדבר מים" .הוקם ע"י חברת מקורות.
 466רהט
חניון מטיילים ושולחנות פיקניק בצומת מעון.
 467חניון מטיילים
שוחת בטון מלבנית בולטת .חלקי צינורות לידה.
 468שוחת בטון
בית הקברות של ניר עוז .לצד הקבר הראשון (קבר תינוק )1973 ,צומח קקטוס במופע מרשים.
 469בית קברות
עץ גדול ומרשים בתחום גן ההדגמה "נקודה ירוקה".
 470אקליפטוס טורלי
שני עצי אלה אטלנטית בגובה כ 6-מ' ומספר ברושים.
 471אלות אטלנטיות
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נוכחי
1

מקור המידע

הידרולוגי
הידרולוגי
אחר
הידרולוגי
בוטני
הידרולוגי
הידרולוגי

1
2
1
1
1
2
1

נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי

הנצחה
הידרולוגי
הידרולוגי
בוטני
הידרולוגי

1
1
1
1
2

נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי

בוטני
הנצחה
היסטורי

1
1
1

נוכחי
נוכחי
נוכחי

בוטני
ארכיאולוגי
הידרולוגי
הידרולוגי
נופש
הידרולוגי
הנצחה
בוטני
בוטני

1
1
1
1
1
1
1
3
1

נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול
מס' שם האתר
472
473
474
475
476
477
478
479
480

מגדל שמירה
שולחנות פיקניק
שרידי בור
סילו
בריכת מים ומבנה
בטון
מבואת דרך הבשור
גן ארכיאולוגי
מבתר רכבת
גשר אברהם

 481פזורת חלוקים
 482אנדרטה

 483עין בשור

 484תל עין בשור

 485בית קברות

תיאור

סיווג ראשי

מגדל שמירה ישן ומוזנח ליד הגינה הקהילתית בניר עוז
שולחנות פיקניק בחורשה ממערב לניר עוז.
משאר לא מעובד .מעט אבני כורכר בצד דרום .בצד צפון שוחת בטון בנויה .הבור עצמו לא קיים כיום.
סילו קיבוץ ניר עוז.
בריכת מים מגודרת של מקורות ולידה מבנה בטון עם גג דמוי עמדת שמירה.

היסטורי
נופש
הידרולוגי
היסטורי
הידרולוגי

מבואה צפונית לדרך הבשור מכיוון כביש .241
גן ארכיאולוגי קטן ,בעיקר ממצאים מחורבת מעון ,ומוזיאון המקלחת הציבורית בניר עוז.
קטע קטן של מבתר רכבת הקוטע את בתרונות הלס.
הנקודה בה כביש  241חוצה את נחל בשור .באתר יש כיום גשר אירי ומצפון לו גשר בטון מודרני.
בנובמבר  1961נחנך "גשר אברהם" ע"ש אלוף פיקוד הדרום דאז ,אברהם יפה – גשר ביילי מברזל
(הגשר הוחלף בגשר מודרני כנראה בשנות ה.)'90-
פזורת חלוקים קטנה ליד השביל .ייתכן שרידים ממילוי סוללת הרכבת הבריטית.
אנדרטה לזכר שלושה חיילים שנפלו במלחמת ששת הימים .שני טייסים (אלישע שילוני ויוסי רון) שמטוסם
התרסק באזור ניר עוז וחייל שנהרג בקרבות בסיני (משה צלי) .במתחם בריכת השחייה בקיבוץ.
האנדרטה עשויה בטון וברזל ,ועליה שלושה פסלים מופשטים מברזל שחור אשר מורכבים ממוטות ברזל
מעוותים .הפסלים קבועים על אלמנטים בעלי קווי מתאר ישרים (רבועים ,קובייתים ,משולשים) .שניים
מהפסלים משתל בים זה בזה והשלישי מופרד מהם .שלושת פסלי הברזל המעוותים מסמלים את כלי
המלחמה ,שצורתם עוותה באש הקרבות ,ואת שלושת הנופלים ,אחד שנפל בסיני ושניים שנפלו עם
מטוסם .הפסלים ניצבים על גבי במת בטון לבן .בקצה משטח הבטון ניצב קיר בטון נמוך ומשופע .בפינת
משטח הבטון קבוע לוח מברזל שחור עליו נחקק " 3מהם" ושמות הנופלים ,ובצד האנדרטה קבועה
אבוקת זיכרון.
חמישה מוקדי נביעה המזינים בריכה עם דגים .אחת הנביעות המזרחיות יוצאת מתוך קמרון בטון חביתי
המזכיר מעט מערה .הבריטים ריכזו את הנביעות ובנו ליד הבריכה מתקנים למילוי מים בקטרי הרכבת,
רובם ככולם אינם גלויים כיום .ליבנה מציין כי בסבך הקנים דרומית לגשר אברהם ,נמצאת ברזיית בטון
שנחשפה לאחר שריפה בשנת  .1984כיום המקום אינו נגיש.
גבעה בולטת ובפסגתה רחבת תצפית .במקום הייתה כנסייה ביזנטית מפוארת (כנסיית שלאלה)
שהתגלתה בידי חיילים אוסטרליים במלחמת העולם הראשונה ,הפסיפס פורק והועבר לשמש כאנדרטה
במוזיאון המלחמה בקנברה.
בית הקברות של קיבוץ אורים.
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נופש
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נוכחי
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נוכחי
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1
2

נוכחי
נוכחי ,אתר יזכור

הידרולוגי

3

נוכחי ,ליבנה

ארכיאולוגי

3

נוכחי ,ליבנה.
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תיאור

בור עמוק ומרשים .קוטרו כ 5-מ' ,עומקו כ 6-מ' ובחלקו התחתון בור שיקוע בקוטר  2.5מ' ובעומק  1.5מ' הידרולוגי
בור מים
עד למים .הבור עם מספר שכבות טיח .חלק מהכנסייה הביזנטית.
בריכה צרה וארוכה (אורכה כ 105-מ') בשטח  1.6דונם הקולטת את מי עין הבשור ומהווה חלק ממוקדי הידרולוגי
בריכה
העניין בפארק אשכול (הרחצה בה אסורה).
מנקודה זו יוצא שביל סלול התחום בגדרות אבן נמוכות .כתובת הנצחה שחוקה" ,בוצע ע"י מחוז הדרום ,נופש
שביל הליכה
קק"ל ,פברואר ."1978
הידרולוגי
מערכת בריכות שכשוך בפארק אשכול מנקודה זו ומערבה .הבריכות נמצאו יבשות בינואר .2020
בריכות שכשוך
מבתר חצוב הקוטע את בתרונות הלס (חלק משלוחת רכבת במלחמת העולם הראשונה) .שביל אופניים היסטורי
מבתר רכבת
עובר במרכזו.
הנצחה
אנדרטה לתורמים אנדרטה של קק"ל לכבוד בני הזוג זלמן ומלכה סיגל ,ליום השנה ה 50-לנישואיהם.
היסטורי
שדה התעופה שייח' שדה תעופה בריטי במלחמת העולם הראשונה .לא נותר ממנו זכר בשטח.
נוראן
היסטורי
סוללת רכבת ממלחמת העולם הראשונה .כיום שביל אופניים .אורך הסוללה כ 140-מ'.
סוללת רכבת
הנצחה
שלט עץ גדול של קק"ל המנציח את התורמים הרמן ואנה קלאס מדרום אפריקה.
שלט הנצחה
ארכיאולוגי
תל קטן ועליו תחנת דרכים מצרית משוחזרת ,הבנויה לבני בוץ.
אתר עין בשור
היסטורי
מבנה היסטורי משופץ ,שימש כבית ספר וכמרפאה אזורית בכפר הבדווי עימארה .במלחמת השחרור
בית ספר בדווי
שימש כעמדת תצפית ומחסן של הפלמ"ח .לאחר מכן חדר אוכל ראשון באורים ומגורי חברים .משולט.
הידרולוגי
בריכת מים מבוטנת ,מוקפת בצמחייה .הוקמה בשנות ה.'50-
בריכת מים
מבנה צבאי בריטי מבנה צבאי בריטי בנוי לבני סיליקט בעל גג פח מקומר .הועבר לאורים בשנת  1949ממחנה באזור קריית היסטורי
מלאכי ושימש כלול וכמחסן.
ארכיאולוגי
גן ארכיאולוגי קטן סביב ארכיון קיבוץ אורים .עמודי כנסייה ,בסיסי עמודים ,ריחיים של חמור .ללא ציון
גן ארכיאולוגי
מקור הפריטים ,כנראה מחורבת באר שמע.
מבנה המשולט כמבנה מסוכן .שימש בתקופת המנדט כחנות עבור הבדווים באזור ,ובהמשך שימש את היסטורי
מבנה מנדטורי
תושבי קיבוץ אורים.
נופש
חניון מטיילים ליד גשר הרכבת המשוחזר.
חניון מטיילים
היסטורי
הסילו של קיבוץ אורים.
סילו
היסטורי
שרידי גשר רכבת באפיק הנחל קורות בטון ששרדו מגשר הרכבת שהקימו הבריטים במלחמת העולם הראשונה .בשתי
גדות הנחל קטע גשר משוחזר עם פסי רכבת.
הנצחה
קרון עץ הניצב במקום זה כאנדרטה למסילת הרכבת שעברה באזור במלחמת העולם הראשונה.
קרון רכבת
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סיווג משני

דרגת
חשיבות
נוכחי ,ליבנה ,אורים
3
מקור המידע

2

נוכחי ,ליבנה

1

נוכחי

1
3

נוכחי
נוכחי

1
1

נוכחי
נוכחי

3
1
3
2

נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי ,מימר

1
2

נוכחי ,מימר
נוכחי ,מימר

2

נוכחי

2

נוכחי ,שילוט באתר.

3
1
3

נוכחי
נוכחי
נוכחי ,ליבנה

2

נוכחי

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול
מס' שם האתר

סיווג ראשי

תיאור

בריכה סתומה ממלחמת העולם הראשונה ,בנויה לבני חימר שרופות .קוטר משוער כ 7-מ' .סביבה חביות הידרולוגי
 505בריכה
בטון להגנה .ליבנה ( )1988מציין שתי בריכות ,הקשורות למתקני קו הרכבת רפיח – שלאלה (עין בשור).
אנדרטה לזכרו של יהושע גייסט ז"ל שנפל כאן בקרבות רפיח במלחמת ששת הימים ,למרגלות שיח יוקה הנצחה
 506אנדרטה
ענק .במקום נמצאים שרידי ג'יפ שרוף ושלט זיכרון.
הנצחה
אנדרטה לזכר סמל אלכסנדר נסטרנקו שנפל במקום זה במרץ  .2002שני לוחות הנצחה ,בעברית
 507אנדרטה
וברוסית.
בוטני
שדרת אשלים עתיקים ניצבת לערוץ הבשור.
 508אשלים
היסטורי
 509נקודת טריאנגולציה נקודת מדידה מראשית המדידות המנדטוריות בארץ .במקום חבית בקוטר  1מ' ובגובה  15ס"מ בשולי
שדה ,מוקפת בשלושה עמודי סימון שחורים-לבנים .הנקודה אותרה מחדש לפני מספר שנים.
M2
בוטני
עצי אשל בולטים בשטח חקלאי .גובהם  8-7מ'.
 510אשלים
היסטורי
צריף ראשונים בקיבוץ מגן.
 511צריף ראשונים
היסטורי
סילו קיבוץ מגן
 512סילו
מבנה קבר שייח' ציורי ,מטויח חלקית ומגודר .בראש הכיפה עמדת שמירה .קבר השייח' הוקם על שרידי היסטורי
 513שייח' נוראן
כנסייה ביזנטית .במקום היו מוצב קדמי טורקי במלחמת העולם הראשונה ומוצב מצרי במלחמת
העצמאות ,שנתפס במבצע אסף .השייח' מקודש לשבטים בדוויים רבים ,ובמיוחד לשבטי מטה התראבין.
קברו נמצא באדמות שבט אל-ד'ואבחה ממטה התראבין .סגולתו העיקרית של השייח' בהגשמת נדרים,
וסביב קברו היה בית קברות בדווי .העות'מאנים שחפרו ביצורים סביב הקבר חשפו שרידי כדים גדולים
ובהם עצמות ילדים .לצד הקבר נהגו לקבור בעיקר ילדים .לפי ע'אנם סאלם אבו ע'אנם ,שם השייח' היה
נור-באן ("האור התגלה") (בר-צבי וחובריו .)1998 ,גל מציין שהקבר נבנה במאה ה 19-מאבנים שנלקחו
מכנסייה ביזנטית ,ובתוך הקבר נמצא לוח אבן גדול ועליו צלב שנלקח ממבנה ביזנטי .המבנה מגודר כיום
ואין כניסה אליו.
אנדרטה לקרבות על שייח' נוראן במבצע אסף (מלחמת העצמאות) .אחרי כריתה .במקום שרידי זחל"ם הנצחה
 514אנדרטה
ולוח זיכרון .מסביב  4עצי אשל 3 ,מהם התחדשו
בוטני
גבעה מאורכת בשטח חקלאי .ריכוז אטדים.
 515ריכוז אטדים
באר פתוחה (מדופנת לבנים ,ועליה ניצבות קורות ברזל) ושתי בריכות אגירה ושקתות ,על דפנות הבריכה הידרולוגי
 516באר גהר
המזרחית חריטה ארוכה בערבית המשלבת פסוקי קוראן (לא מדויקים) והשנה  .1946כמו כן חרותות יונה
וראש אדם .בדפנות בריכה זו כרכובים עליונים המתחברים לעמודים פינתיים .המקום סמוך מאד לגבול,
וניצב בעבר לצד תוואי המסילה הבריטית רפיח – שלאלה.
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סיווג משני

בוטני

דרגת
חשיבות
נוכחי ,ליבנה
3

מקור המידע

2

נוכחי

2

נוכחי

1
3

נוכחי
נוכחי ,גזית .2017

1
2
1
3

נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי ,ליבנה ,בר-צבי
וחובריו ,מבטחים

3

נוכחי

1
3

נוכחי
נוכחי ,ליבנה

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול
מס' שם האתר

סיווג ראשי

תיאור

שטח מגודר ובו שרידי כנסייה ביזנטית (בעיקר ריבועי החפירה) .חוליית עמוד על בסיס אבן .גל מציין
 517כנסיית מגן
ממצא חרסים מתקופות הברונזה התיכונה ,הברזל א' ,הרומית ,הביזנטית ,הממלוכית והעות'מאנית.
המקום נחפר בשנים  1975ו.1980-
באר עמוקה במבנה בטון עגול עם ארבע קרניים .ממזרח בריכת אגירה מבטון ושוקת שבורה .ליבנה מציין
 518באר מגן
שעומק הבאר כ 31-מ' (פני המים בעומק  20מ' ועומק המים כ 11-מ') .מי הבאר מלוחים אך שימשו את
ראשוני קיבוץ מגן.
קומץ חרסים ואבני צור .ככל הנראה האתר הפרהיסטורי המסומן בעמוד ענן נמצא דרומית לנקודה זו.
 519חרסים ואבני צור
דרגשי כורכר יפים ,נקודה המאפשרת גישה למים בערוץ הנחל .לפי שילוט ממערב ,באתר זה יש מחצבה
 520דרגשי כורכר
כלקוליתית.
פזורת אבני צור וחרסים .שילוט מכוון למחצבה כלקוליתית כ 200-מ' ממזרח.
 521אתר כלקוליתי
מחשוף כורכר קטן.
 522מחשוף כורכר
פינת חי גדולה בכניסה לקיבוץ מגן.
 523פינת חי מגן
דקל ושינגטוניה בודד בשטח .תועד בתצפית מרחוק.
 524ושינגטוניה
מחשוף כורכר לאורך ערוצון.
 525מחשוף כורכר
מחשופי כורכר בשתי גדות הבשור.
 526מחשופי כורכר
בית קברות קטן .נמצא נעול בעת הביקור בשטח.
 527בית קברות מגן
משטח כורכר מפולס לאורך שביל ההליכה .כנראה מחצבה כלקוליתית.
 528משטח כורכר
תצפית גבול הבתרונות.
 529תצפית
רחבת חנייה  -גבול הבתרונות
 530רחבת חנייה
בריכה גדולה ויפה בערוץ הבשור .גישה מהגדה המערבית.
 531בריכה
מחשוף כורכר מרשים בקצה שלוחה .מיקום משוער (לא נמדד במכשיר ניווט).
 532מחשוף כורכר
מתחם בו הוכשר מסלול מירוצי אופנועים ,בדופן שלו ריכוז אשלים וצברים.
 533מתחם לא מוגדר
מדרגת חלוקי נחל טבעית בגובה כמטר וחצי.
 534מדרגת חלוקים
אקליפטוסים גדולים ובולטים בנוף (ממזרח להם חישת קנים).
 535אקליפטוסים
 536נקודת טריאנגולציה חבית מלט צבועה בפספוס אדום-לבן ובגובה  1.2מ' .ככל הנראה נקודת טריאנגולציה  104המנדטורית.
שלט עץ ישן  -אתר מחקר רב-תחומי של תחנת נסיונות גילת.
 537שלט עץ
כתם לא מעובד בן כמה מ"ר בשולי שדה .באתר יש כיום צינור השקייה ,אך ייתכן שזה מקום אחד הבורות
 538שרידי בור מים?
המסומנים במפה.
חוטר תמר בגובה כ 5-מ' ללא גזע ברור.
 539תמר מצוי
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ארכיאולוגי

סיווג משני

דרגת
חשיבות
נוכחי ,ליבנה ,מבטחים
2
מקור המידע

הידרולוגי

2

נוכחי ,ליבנה

ארכיאולוגי
גיאומורפולוגי

1
1

נוכחי
נוכחי

ארכיאולוגי
גיאומורפולוגי
נופש
בוטני
גיאומורפולוגי
גיאומורפולוגי
היסטורי
גיאומורפולוגי
נופש
נופש
הידרולוגי
גיאומורפולוגי
אחר
גיאומורפולוגי
בוטני
היסטורי
אחר
הידרולוגי

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
1
1
1
1
2
1
1

נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי

בוטני

1

נוכחי

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול
מס' שם האתר
540
541
542
543

רותם המדבר
דרך ג'יפים
אתר פרהיסטורי
באר שרוחן

544
545
546
547

מדרגות עץ
תצפית תל שרוחן
פסגת תל שרוחן
אנדרטת גדוד 46

548
549
550
551
552
553
554

אנדרטה
קיר לבני בוץ
חניית תל שרוחן
גב שרוחן
רחבת חנייה
שיטה סלילנית
שרידי באר

 555שיטה סלילנית
 556אתר ארכיאולוגי
 557שלט שמורה
 558עמק

סיווג ראשי

תיאור

שטח מצפון לתל שרוחן ובו עשרות פרטי רותם המדבר .אתר פריחה בעל עניין למטיילים בדרך הבשור .בוטני
אחר
נקודת מעבר אפשרית של נחל בשור .הדרך עצמה סגורה כיום לתנועת כלי רכב.
ארכיאולוגי
אתר "פרעה  ."2בשטח זוהו כלי צור מעטים אך לא בוצעה סקירה יסודית.
במקום יש יסודות מבנה הבנוי חלוקים וצור .בסבך הקנים יש תמר נמוך ועוד תמר שרוף .הבאר עצמה לא הידרולוגי
אותרה בגלל סבך הצמחייה .ליבנה ( )1988מציין שהבאר אינה נראית לעין אולם כמה תמרים מעידים על
מקומה .לדבריו על פי הבאר שרדו חלקי מתקן השאיבה – שתי קורות ברזל עבות שעליהן ציר הנושא תוף
מתכת בעל זיזים בולטים וגלגל שיניים .במפה מנדטורית המקום נקרא ביר אמיר אבו עאזום.
אחר
מספר קטעי מדרגות עץ תלולות ולא מתוחזקות בין תל שרוחן לנחל בשור .כיום מפגע בטיחותי.
ארכיאולוגי
תצפית משולטת (נתיב אנז"ק) בראש מצוק התל.
ארכיאולוגי
שרידי עיר קדומה .נקודת גובה  121מ' מעל פני הים .ראו הרחבה בפרק מורשת האדם.
אנדרטת חללי גדוד השריון  – 46שלח ,בכניסה לעין הבשור .במקור מנציחה את  14חללי קרב ההבקעה הנצחה
ברפיח במלחמת ששת הימים .האנדרטה היא מבנה מעוגל גדול דמוי קונכיה ,בנוי מבטון אפור .בכניסה
למבנה ,בצידו החיצוני ,סמל חיל השריון .בחזית המבנה סמלי צה"ל והגדוד ,ולפניו תורן ואבוקת זיכרון.
אל המבנה ,הניצב בלב מדשאה תחומה בעצים ופרחים ,מוביל שביל עשוי בטון.המבנה מקורה בגג עשוי
בטון אפור ,שבמרכזו פתח עגול .הפתח ממוקם מעל גינה קטנה עגולה שבמרכזה ברוש תמיר הצומח
כלפי מעלה ,דרך הפתח ,אל מחוץ למבנה .האנדרטה הוקמה בתחילה במושב שדות בחבל ימית ונבנתה
מחדש במקום זה.
הנצחה
אנדרטה להנצחת חללי עין הבשור שנפלו במערכות ישראל.
ארכיאולוגי
קיר לבני בוץ בגובה  1.5מ' ,חשוף לשמש ולהרס.
נופש
חנייה ושילוט הסבר על נתיב אנז"ק.
הידרולוגי
בריכה הנסתרת בסבך הקנים והאשלים .הגישה בשבילים מאולתרים ,נסגרה ע"י רט"ג .בעיקול הנחל.
נופש
רחבת חנייה מוסדרת למבקרי גב שרוחן .הגב עצמו נסגר למטיילים ע"י רט"ג.
בוטני
שיטה סלילנית בגובה כ 8-מ' ,ממערב לה פרט נוסף קטן יותר.
הידרולוגי
יציקת בטון בקרחת בשדה תפוחי אדמה .באר במפה הטופוגרפית .במפה מנדטורית המקום נקרא ביר
אל-חאג' אבו סוסיין א-שייח'.
בוטני
שיטה סלילנית מרשימה בגובה כ 5-מ' .העץ מת .לצידו הוקמה נדנדת עץ ,פינת ישיבה ומתקן מנגל.
נטיעות שיטים צעירות.
ארכיאולוגי
לפי עמוד ענן  -אתר כלקוליתי המכונה אתר  .Eבשטח יש רמה שטוחה ולא זוהו ממצאים בולטים.
היסטורי
שלט ישן של שמורת הבשור ,כנראה משנות ה.'70-
בוטני
עמק קטן המוקף בעצי אשל (חלקם שרופים) .כנראה מתחם בדווי לפני מלחמת העצמאות.
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בוטני

גיאומורפולוגי

הנצחה

דרגת
חשיבות
נוכחי
2
נוכחי
1
נוכחי
1
נוכחי ,ליבנה
1

מקור המידע

1
3
3
2

נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי ,אתר יזכור

1
1
1
2
1
1
1

נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי

1

נוכחי

1
1
1

נוכחי ,עמוד ענן
נוכחי
נוכחי

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול
מס' שם האתר
559
560
561
562

563

564
565
566
567

568
569

570
571
572
573

סיווג ראשי

תיאור

פזורת חלוקים בשטח.
חלוקים
כתם לא מעובד ומוט מתכת נעוץ בקרקע .אין בור על פני השטח.
בור בעבר
המעיין המסומן במפות אינו נגיש בגלל צמחייה סבוכה .מיקום משוער.
עין שרוחן
באר אנטיליה דומה לבאר הדרומית יותר ( .)567שוקת אחת .ממערב אשל גדול וממזרח אשלים פחות
באר אנטיליה
מרשימים .הבאר מסומנת במפה מנדטורית עם מספר תמרים מסביבה אך ללא שם .ליבנה מכנה את
הבאר "באר מס'  "1במערכת בארות אבו סוסין.
שיזף מצוי בעל נוף דק ,גובה  4מ' .ממזרחו עוד פרט קטן.
שיזף מצוי
באזור שבין צאלים ואורים ,היה עץ שיזף מקודש – "סדרת אל-עריבאת" שהיה מפריש כתמי שרף כהים
ועל כן התקדש לבדווים .היה מדובר באחד השיזפים הגדולים באזור (בר-צבי וחובריו .)1998 ,במהלך
הסקר הנוכחי לא אותר אף שיזף אחר במרחב שבין אורים לצאלים ,ועץ כזה גם אינו מוזכר אצל ליבנה.
קפל קרקע ובו חרסים רבים ומקבץ מאורות .ככל הנראה חלק משרידי אתר ארכיאולוגי (וכפר בדווי
אתר ארכיאולוגי
מאוחר) המוזכר אצל ליבנה.
חוטר תמר בגובה כ 2-מ' .באזור לא מעט תלוליות ומצבור אבנים.
תמר מצוי
ריכוז חרסים צפוף .גל קורא למקום "אתר מבטחים-מגן" ומציין ריכוזי חרסים ביזנטיים וחרסים ממלוכיים.
פזורת חרסים
כל אבני הבנייה הגדולות נלקחו מהאתר.
באר אנטיליה  -מ בנה כורכר בעל שני פתחים בגג .שתי בריכות אגירה משני צידי המבנה (גדולה בצפון –
באר אנטיליה
 5X5מ'וקטנה –  2X2מ' בדרום) .שקתות סתומות ליד הבריכות .מערבית לבאר עמוד נדבכים ושרידי
עמוד נוסף .הבאר מסומנת במפה מנדטורית ללא שם .ליבנה מכנה את הבאר "באר מס'  "4במערכת
בארות אבו סוסין.
בור מים בקוטר  3.5מ' ובעומק  3.5מ' ,מטויח .קדד גדול-פרי לצד הבור.
בור מים
בור מים ביזנטי פרוץ לצפון-מערב וסתום חלקית .עומקו כיום  2מ' וקוטרו  3מ' .בבור ניכרות שתי שכבות
בור מבטחים
טיח .גל מתאר "בור מים גדול ,המטויח בלפחות שתי שכבות של טיח מעורב חרסים ביזנטיים ,עדיין עומד
פתוח" .ליבנה ( )1988מזכיר בורות מים סתומים בחלקם ,באחד מהם קבוע בטיח צלב עשוי צדפים .צלב
זה לא אותר .בתצלום אוויר משנת  2007ניתן עדיין לזהות שני בורות נוספים במרחק כ 190-מ' ממזרח
לבור הקיים כיום.
רחבת חנייה לא משולטת בראש מתלול לס/כורכר .המתלול מרשים נופית ונצפה היטב מהגדה המזרחית.
תצפית
שיח אשל גדול ובולט בשדה החקלאי.
אשלים
תחנה מטאורולוגית תחנה מטאורולוגית קטנה בתחומי חוות משק צאן.
גל אבנים פזורות בשולי השדה ,כנראה חלק משרידי הכפר שועוט.
גל אבנים
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ארכיאולוגי
אחר
הידרולוגי
הידרולוגי

סיווג משני

דרגת
חשיבות
נוכחי
1
נוכחי
1
נוכחי ,ליבנה
2
נוכחי ,ליבנה
3

מקור המידע

בוטני

1

נוכחי ,בר-צבי וחובריו

ארכיאולוגי

1

נוכחי.1988 ,

בוטני
ארכיאולוגי

1
1

נוכחי
נוכחי ,מבטחים.

הידרולוגי

3

נוכחי ,ליבנה

הידרולוגי
הידרולוגי

2
2

נוכחי
נוכחי ,מבטחים

גיאומורפולוגי
בוטני
אחר
היסטורי

2
1
1
1

נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול
מס' שם האתר

תיאור

 574אנדרטה

תורן ובראשו אופנוע ולוח זיכרון דמוי אופנוע ובו כתוב "גל-עד לזכרו של מקסים יפרח .1960-2003 .זכרך הנצחה
חקוק עימנו".
בוטני
חרוב בגובה  7-6מ' .אחד הגזעים קרס.
ארכיאולוגי
פזורת קטנה של אבני צור .ייתכן אתר פרהיסטורי.
בוטני
שקמה ציורית בגובה כ 5-מ' ,בסביבתה צברים ועיי חורבות .ליבנה ( )1988מציין שהמקום הוא חלק
משרידי הכפר שועוט .מתאר הצברים ודרכי העפר בשטח השתמר באופן חלקי( ,ליבנה מציין שבמשוכות
הצבר אף נשתמרו הכניסות לבתים) .לדברי ליבנה באתר נותרו שתי בארות ,מאגורות אחדות ומעט
שרידים ביזנטיים .המקום נמצא כיום בתחומי חוות משק צאן.
אחר
מגדל תצפית בגובה כ 15-מ' ,ככל הנראה נטוש.
הנצחה
אנדרטה לזכר שישה לוחמי הפלמ"ח שנפלו בקרב שועוט במלחמת העצמאות.
באר בקוטר  3מ' ולידה מתקן הרמה .לפי תושבי החווה עומק הבאר כ 90-מ' (לא אומת) .ממערב לבאר הידרולוגי
בריכת אגירה מחולקת לשניים .בסקר הארכיאולוגי של ישראל הבאר נקראת ביר אבו-ג'רידה ומצויין שהיא
אוגרת מים (אך אין נתונים לגבי עומק הבאר).
ארכיאולוגי
פזורת חלוקי נחל.
הידרולוגי
בריכת מים מגודרת של מקורות.
בוטני
תמר בגובה  6מ'.
בוטני
עץ מרשים ,גובהו כ 6-5-מ' ,הגזע רובץ.
בוטני
אשלים גדולים ,מעבר לגדר נמצא חרוב מצוי בולט .צברים והריסות מבנים.
אחר
צינור החוצה את נחל בשור על גבי עמודים .אין אפשרות מעבר מצד לצד בנקודה זו.
הידרולוגי
מבנה כורכר מטויח אפור ,בקרקעית הבאר יש מים ,קינון יונים .בריכת אגירה פתוחה מצפון וסגורה
מדרום .שקמה בגובה כ 5-מ' ,גדם אשל .ליבנה מכנה את הבאר "באר מס'  "3במערכת בארות אבו סוסין.
בוטני
שדה ססגוני של נוריות לייצוא ,שייך לקיבוץ ניר יצחק.
בוטני
שני חוטרי תמרים ,אבנים פזורות.
בוטני
אשלים ,גלי אבנים.
היסטורי
קבר מוסלמי מגודר .מצבה פשוטה בה משולבות שתי אבנים ניצבות .ליד המצבה עוד קבר/מבנה הרוס
וחפור בנוי אבני כורכר .חצבים פזורים באזור.
הידרולוגי
בריכת אגירה מטויחת ,הקיר המזרחי מנותץ .שוקת סתומה בצד מזרח .ממדי הבריכה  5על  5מ'.
ארכיאולוגי
פזורת חלוקים.

 575חרוב מצוי
 576פזורת אבנים
 577שקמה

 578מגדל תצפית
 579אנדרטה
 580באר ובריכה

581
582
583
584
585
586
587

פזורת אבנים
בריכת מים
תמר
שיטה סלילנית
אשלים
צינור
באר אנטיליה

588
589
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591

שדה נוריות
תמרים
אשלים
קבר

 592בריכת אגירה
 593חלוקים
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חשיבות
נוכחי
1

מקור המידע

1
1
1

נוכחי
נוכחי
נוכחי ,ליבנה.

1
2
3

נוכחי
נוכחי
נוכחי ,מבטחים

1
1
1
2
1
1
3

נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי ,ליבנה

3
1
1
1

נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי

2
1

נוכחי
נוכחי
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תיאור

סיווג ראשי

 594באר

באר בקוטר  3מ' ,עמוקה .בפנים קורות מתכת וסולם .המקום מוזכר אצל גל אולם הוא כותב בטעות
שמדובר על בור מים.
שני מקבצי חלוקים .בעורפם ממזרח שרידי מערת לס שקרסה ונותר ממנה חלל נמוך .ליבנה ()1998
מתאר את המערה כמערת מגורים שממדיה  6X4מ' לערך וגובהה כקומת אדם .פתח המערה היה בנוי
מחלוקי נחל ,הוא מזכיר את שני גלי חלוקי הנחל ליד המערה ותמר המיתמר ליד המערה .לדברי ליבנה
קיימות מערות נוספות ,לרובן נוספו מבחוץ חדרים בנויים מחלוקי נחל (מערות אלו לא אותרו).
פזורת חלוקים דלה.
באר בעומק  5מ' עם מים בקרקעיתה .קוטר הבאר כ 2-מ' .הנדבכים העליונים בנויים היטב .ליבנה
( ) 1998קורא למקום באר קמלה ומציין שעומק הבאר מטרים ספורים .הוא מצטט את ברסלבי שביקר
במקום ב" : 1943-סקיה (אנטליא) שבורה על פי הבאר ,בית עזוב ושיחי קיקיון שקמלו והצהיבו ,מעידים כי
זה לא כבר ניצלו אנשים את מי הבאר לא לשתייה בלבד אלא גם להשקאה" .מדרום לבאר ,מזכיר ליבנה
מספר נביעות בסבך (עין אל-קמלה) שלא אותרו בסקר הנוכחי.
עץ תמר דו-גזעי בגבהים  10מ' 6 ,מ' .פזורת כפות תמרים למרגלותיו .העץ מוזכר גם אצל ליבנה.
שלושה חרובים בגובה  6-5מ' .חלק מהענפים מתייבשים.
ריכוז אלפי פרטים של עירית גדולה .פרטים בודדים של סתוונית הנגב.
שרידי מבנה במתחם מגודר הרמטית.
באר אנטיליה ,למרגלות המרזב הדרומי סלע גדול .קיר חלוקים בצמוד וממערב לבריכה הצפונית .בדופן
הבריכה הצפונית כתובת בערבית .במפה ביר מוסלם אבו אחמד .מוזכרת אצל ליבנה בתור באר מס' 1
במכלול בארות שמע.
תרגום חלקי לכתובת באדיבות רועי מרום :ג'ודה עבדאללה אל-סע?? [שם המשפחה או השבט לא ברור)
הבוטחים באל יתחזקו אותה [את הבאר] שנת ]1931/2=[ 1350
שקמה בגובה  7-6מ' ותמר בגובה  6-5מ' (גובה גזעו  2.5מ').
באר אנטיליה ובריכה ,אחת משתי בארות ששרדו מהכפר רוויבה .שוקת בצד הדרומי .שתי שקמים בגובה
כ 5-מ' וחוטר תמר .עוד שקמה גוססת בצד צפון-מערב .ליבנה מציין שעומק הבאר  24מ' וקוטרה  2.25מ'
והיא מדופנת במבנה בטון .מעל לבאר מבנה קימרוני עם גג שטוח ,בנוי אבני גזית כורכריות .ממערב
צמודה למבנה בריכת אגירה ששטחה  3X3מ' .מייסדי גבולות קנו מי שתייה מהבאר.
באר עמוקה ומגודרת בשולי פרדס .קוטרה כ 5-מ' ,עומקה המשוער כ 12-מ' .יש מים בקרקעית .בנויה
לבני כורכר .מטרים בודדים מדרום משטח הנראה כשרידי באר או בריכה סתומה .אחת משתי בארות
ששרדו מהכפר רוויבה.

הידרולוגי
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 597באר
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תמר
חרובים
עירית גדולה
שרידי מבנה
באר אנטיליה
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דרגת
חשיבות
נוכחי ,מבטחים
2
מקור המידע

ארכיאולוגי

1

נוכחי ,ליבנה

ארכיאולוגי
הידרולוגי

1
2

נוכחי
נוכחי ,ליבנה

בוטני
בוטני
בוטני
היסטורי
הידרולוגי

2
1
1
1
3

נוכחי ,ליבנה
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי ,ליבנה

בוטני
הידרולוגי

1
3

נוכחי
נוכחי ,ליבנה

הידרולוגי

2

נוכחי ,ליבנה
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 606מעבר סופה

במקום זה פעל עד לנסיגה מחבל עזה בשנת  2005מעבר הגבול מעבר סופה .לאחר ההתנתקות ,נהרסו היסטורי
המבנים במתחם .המעבר היה פעיל עוד פרקי זמן קצרים לאחר מכן .לא נסקר בשטח.
באר אנטיליה עם שרידי מיכון וסולם .בריכת האגירה העיקרית מדרום (מצפון בריכה קטנה) .בצד הדרומי הידרולוגי
של הבריכה יש שרידי קיר חלוקי נחל .במפה נקראת ביר סלים אבו חסן .מוזכרת אצל ליבנה בתור באר
מס'  2במכלול בארות שמע.
ארכיאולוגי
שקע רדוד המוקף פזורת אבנים קטנות ,גזית ( )2013מגדיר את המקום כשרידי באר שהתמוטטה,
בקוטר  4מ' .פזורת כורכר עשויה להעיד על מבנה סמוך שנהרס.
היסטורי
יסודות מבנה כורכר וחלוקים .למבנה מתאר ריבועי וחצר מצד דרום-מזרח .הפינה הדרום-מערבית של
המבנה נשתמרה לגובה  1.2מ' וכל השאר עיי חורבות.
בוטני
אשלים גדולים ומרשימים.
אשל גדול ומרשים .ממזרח לדרך שקע ותלולית עפר  -שרידי באר (במפה ביר אל-חאג' חמד אבו יחיא) .הידרולוגי
מעט ממזרח נמצאת חורבת באר שמע ,שרידי יישוב גדול בשטח כ 500-דונם ,שאבני הבנייה שלו נבזזו
כליל.
מבנה כורכר הרוס חלקית .הקירות הצפוני והדרומי השתמרו לגובה  2.5מ' .שרידי טיח בקירות הפנימיים .היסטורי
למרגלות המבנה מזכיר גזית יסודות בריכה הרוסה בראש מתלול נחל בשור.
בוטני
עץ גדול ומרשים בגובה  8-7מ'.
שני חוטרי תמרים בגובה כ 2.5-מ' וסביבם מצבור תלוליות עפר .במפה הטופוגרפית מסומנת באר אך זו בוטני
אינה מסומנת במפה המנדטורית.
אחר
גפנים.
אחר
נקודת חצייה של נחל בשור (המעבר אפשרי ברגל בלבד).
ארכיאולוגי
שטח לא מעובד בו נמצאו בעבר כנסייה ביזנטית וריכוז בורות מים (האתר ,בשטח כדונם אחד ,נחפר
בשנת  .)1979כיום אין להם זכר על פני השטח.
לפי ליבנה ,במקום זה הייתה מפקדת עוצבת אנז"ק במלחמת העולם הראשונה ולאחר מכן מחנה צה"ל .היסטורי
רוב השרידים נה רסו במהלך הקמת מאגר גבולות .כיום בשטח יש קצת פסולת בניין ,שקתות המוזכרות
אצל ליבנה לא אותרו בשטח.
עץ שקמה משולט לזכר רכז השלחין של ניר יצחק ,זהר בן-בינה .העץ קרס בשנת  ,2019גובה הסדן כיום בוטני
( )2020כ 2-מ' והעץ מת חדש .באתר היה עד למלחמת העצמאות בוסתן ערבי ובו עצי שקד ,תמר ורימון
כמו גם השקמה .החוקר וילסון צייר את העץ הזה במחצית השנייה של המאה ה.19-
הנצחה
אנדרטה לבני מושב ישע שנפלו במערכות ישראל .ממוקמת בתוך "גן אסף".

 607באר אנטיליה

 608באר הרוסה
 609שרידי מבנה
 610אשלים
 611אשל ושרידי באר

 612מבנה כורכר
 613שיטה סלילנית
 614תמרים
 615סוכה חקלאית
 616מעבר
 617אתר כנסיית אוהד
 618שרידי מחנה צבאי

 619שקמה

 620אנדרטה
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112

סיווג משני

דרגת
חשיבות
נוכחי ,עמוד ענן
1
מקור המידע

3

נוכחי ,ליבנה

1

נוכחי ,אורים

1

נוכחי

1
1

נוכחי
נוכחי ,אורים

2

נוכחי ,אורים

1
1

נוכחי
נוכחי

1
1
1

נוכחי
נוכחי
נוכחי ,מבטחים

1

נוכחי ,ליבנה

2

נוכחי ,שילוט באתר,
נספח שימור לתוכנית
הרחבת ניר יצחק
נוכחי

1

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול
מס' שם האתר

סיווג ראשי

תיאור

המאגר נמצא יבש בעת הביקור בדצמבר  .2019בפינה הצפונית-מערבית עמוד בטון ועליו הכתובת
 621מאגר גבולות
"אשים מדבר לאגם מים" מספר ישעיהו.
סלע הנצחה של קק"ל  -יער לזכרם של דבורה וגרשון סגל מאוסטרליה.
 622סלע הנצחה
 623נקודת טריאנגולציה גוש מלט גדול  -נקודת טריאנגולציה  .128גזית מציין במקום זה בית קברות ובו עשרות קברים ,חלקם
שימשו לקבורה משנית בידי בדווים .כיום אין זכר לבית הקברות.
ריכוז חצבים (מספר קבוצות).
 624חצבים
 625מאגר רחובות עליון נפח המאגר  2.2מיליון מ"ק .המאגר נבנה בשנות ה.1990-
 626נקודת טריאנגולציה נקודת טריאנגולציה בריטית ושלט הנצחה  -אבן הפינה למושב מבטחים.
שלוש בריכות מים (שתיים גדולות ואחת קטנה) במרכז מושב מבטחים .זוהי אחת מנקודות הקצה של
 627בריכות מבטחים
המוביל הארצי.
פסל המורכב משני סלעי בזלת אחד על השני ,ללא שילוט .סמוך לבית הכנסת של מבטחים.
 628פסל
 629שרידי מבנה בדווי מבנה כורכר – שרדו הקירות הדרומי והמערבי בחלקם עד לגובה כ 2-מ' ,כולל חלון קטן .גזית מתאר
שרידי יישוב בשטח כ 20-דונם ,כולל שרידי מבנים שנבנו באבני כורכר וחלוקי נחל ,וקבוצת כבשנים.
מצפור מאגר הבשור – אתר הנצחה לתורמים בעיקר מאוסטרליה.
 630אתר הנצחה
לתורמים
אנדרטה לזכרם של חללי בית הספר האזורי שנפלו במערכות ישראל – קיר זיכרון מעוגל עשוי בטון אפור,
 631אנדרטה
ועליו שמות הנופלים והפסוק "ונטעתים בארץ הזאת באמת ,בכל לבי ובכל נפשי" (ירמיהו ל"ב ,מ"א).
עשרות פרטי אירוס הנגב בשדות ניר יצחק.
 632אתר פריחה
הריסות מבנה לבנים ישן .בקיר המערבי נשמר חלון.
 633הריסות מבנה
 634באר ושרידי מבנה באר מסורגת בעומק כ 10-מ' ( 3העליונים מבטון והשאר בכורכר) ,הבאר יבשה .לצידה מבנה כורכר,
נשמרו  4קירות לגובה  1.5מ' ,הכניסה הייתה מדרום (הקיר הדרומי הרוס ברובו) .אשלים .לפי גזית,
הבאר נקראת ביר אל-חאג' מוסא אבו ע'ליון ,עומקה  16מ' וקוטרה בשפתה  2.5מ' .ארבעת המטרים
התחתונים נחצבו בסלע.
תחנת שאיבה לזכר איש מקורות פנחס אוהד .בכניסה למתחם נמצאת רפסודה שנבנתה ע"י מקורות
 635תחנת אוהד
לצורך שאיבת מים ממאגר הגיא עד להשלמת תחנת השאיבה.
אנדרטה המנציחה את הקרב על קיבוץ נירים במלחמת העצמאות .מפורסמת באמירה "לא הטנק ינצח כי
 636אנדרטת דנגור
אם האדם" .האנדרטה בנויה בטון ומדמה מוטיבים של בית ביטחון ,תעלת קשר וקיר נקוב חורי קליעים
ופגזים .באנדרטה משולב תבליט אבן המשרטט את הקרב על נירים .במקום זה הוקם הקיבוץ בשלהי
שנת  .1946האנדרטה תוכננה ע"י חיליק ערד בשנת .1982
בית קברות ניר יצחק ,נמצא מגודר ונעול בעת הביקור.
 637בית קברות
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 638אנדרטה

אנדרטה לזכר חללי גדוד  128במערכות ישראל .הגדוד חנה בצוחר ערב מלחמת ששת הימים .באנדרטה הנצחה
שני עמודי בטון זקופים ורבועים .העמוד הגבוה בגובה  12מטרים ובו קבועים גוש צינורות ברזל שבורים
וכדור ארד כבד ועליו תבליטים פיסוליים .העמוד הנמוך בגובה  9מטרים והוא מחורץ לכל אורכו .בתחתית
העמוד הגבוה לוח אבן ובו רשומים שמות  37נופלי הגדוד במערכות ישראל .האנדרטה נבנתה ע"י הפסל
יצחק שמואלי ונחנכה ביוני .1970
בוטני
חלקה קטנה ובה ריכוז אירוס הנגב.
אחר
ציור קיר גדול ומרשים על בניין מרכז הפיס בצוחר.
הנצחה
מצבה המציינת את מקום הקבורה הזמני של חללי נירים במלחמת העצמאות .עצמות החללים הועברו
לקבורה בקיבוץ נירים.
בוטני
עץ שיזף מצוי בעל שלושה גזעים ראשיים .גובהו כ 15-מ' .משולט .העץ היה אחד הבודדים שנמצא
בתחום המחנה בו עלה הקיבוץ לקרקע .באזור היה בוסתן קטן בו ניטעו שלושה אשלים ותמר (אינם
קיימים כיום).
בוטני
ריכוז חצבים (מספר קבוצות).
נופש
חורשה ובה מספר שולחנות פיקניק.
בוטני
עץ אקליפטוס גדול ומרשים ,גובהו כ 20-מ' .משולט כאחד העצים שניטעו בדרך ההיסטורית מבית
הביטחון של מבטחים הישנה עד לניר יצחק.

 639אתר פריחה
 640ציור קיר
 641מצבת זיכרון
 642שיזף מצוי

 643חצבים
 644שולחנות
 645אקליפטוס

646
647
648
649
650
651
652
653
654

סיווג ראשי

גשר המשמש למעבר מטיילים לצד נקודת החצייה של צינורות מאגרי הבשור .הגשר נחנך בשנת .2014
גשר הצינורות
עץ אקליפטוס גדול ומרשים ,גובהו כ 15-מ'.
אקליפטוס
מאגר הקולט את מי השטפונות בבשור ומכאן מוזרמים המים במשאבות למאגרים העליונים .זהו מאגר
מאגר רחובות
פתוח ולא מגודר ובו צומחים אשלים.
תחתון
שילוט המכוון למעבר סופה (הסגור מאז שנת  ,2005ונפתח מאז פעמים בודדות בלבד).
שלט דרכים
אנדרטה לזכר בני ניר יצחק שנפלו במערכות ישראל .האנדרטה מורכבת ממספר סלעים וביניהם קיר
אנדרטה
בטון ,והוקמה בשנת .1969
שלט זיכרון  " -פינת השדה של זיו" לזכר זיו זילברברג ז"ל ,חבר סופה שנספה בתאונת דרכים ב13-
שלט זיכרון
בדצמבר .1989
חורשה קטנה ובה מספר שולחנות פיקניק.
חניון מטיילים
סילו קיבוץ ניר יצחק הסילו הישן של הקיבוץ .הוקם בשנות החמישים וגובהו כ 13-מ'.
בית הקברות האזורי ליישובי צוחר ,כולל גם קבר לחמישה ספרי תורה שנשרפו בבית הכנסת במבטחים
בית קברות אזורי
בשנת .2009
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שרידי מבנה הנראה כבית חווה .שני חדרים בצד מערב הבנויים חלוקים וכורכר ,ובמזרח מתאר חדר גדול ארכיאולוגי
 655שרידי מבנה
הבנוי לבני בוץ .השרידים נשתמרו עד לגובה כמטר אחד.
נופש
שולחנות פיקניק ופחי אשפה.
 656שולחנות פיקניק
נופש
נקודת תצפית מוסדרת ומשולטת הצופה לעבר שלושה מאגרים (מאגר הבשור הדרומי ,מאגר רחובות
 657מצפור המאגרים
עליון ומאגר רחובות תחתון).
תעלת ניקוז מצופה יריעות פלסטיק המושכת מים מנחל בשור למאגר רחובות תחתון .קיימת סכנת נפילה הידרולוגי
 658תעלת ניקוז
והחלקה.
הידרולוגי
בריכת חמצון נטושה ,יבשה ומגודרת .בתחום הבריכה חישת קנים ,זיף-נוצה חבוי.
 659בריכת חמצון
 660נקודת טריאנגולציה על תלולית מאורכת ומוגבהת מסביבתה ,שני מכשירים הנראים מטאורולוגיים .נקודת טריאנגולציה  131אחר
המסומנת במפה ,לא זוהתה בשטח.
בוטני
עץ גדול ומרשים של אשל הפרקים ,גובהו כ 12-10-מ'.
 661אשל גדול
הידרולוגי
מאגר גדול ,נפחו כ 4-מיליון מ"ק.
 662מאגר הבשור
הדרומי
הידרולוגי
פזורת חלוקים בשדה חקלאי .במפה הטופוגרפית מסומן בור מים אך לא במפה המנדטורית.
 663פזורת חלוקים
היסטורי
שילוט המכוון למעבר סופה (הסגור מאז שנת  ,2005ונפתח מאז פעמים בודדות בלבד).
 664שלט דרכים
אנדרטה לזכר חברי הגרעינים שיועדו להתיישב בקיבוץ חולית אולם נפלו במהלך שירותם .באנדרטה אין הנצחה
 665אנדרטה
ציון לשמות החללים .האנדרטה היא סלע טבעי גדול אשר חזיתו מסותתת ועליה קבוע לוח ברזל .על הלוח
חקוק עיטור מגן-דוד וציטוט משירו של חיים גורי" :כי רעות שכזאת לעולם לא תתן את לבנו לשכוח".
בוטני
שקע ובו צמחיית מים צפופה.
 666שקע לח
בוטני
שדרה ארוכה של חצבים שתולים.
 667חצבים
סלע הנצחה לכבוד ברוך-משה בלומפילד ,נשיא קק"ל בקנדה בשנים  ,1975-1971על שמו מושב שדה הנצחה
 668אנדרטה
ניצן .אשל גדול ליד הסלע.
בוטני
שיטה סלילנית בגובה כ 10-מ' ,רוב העלווה יבשה .העץ מוזכר אצל ליבנה ( )1988ללא ציון מידותיו.
 669שיטה סלילנית
נופש
פרגולה דו-מפלסית ממערב לשדה ניצן.
 670פרגולה
היסטורי
ריכוז חצבים ופזורת אבנים .ייתכן בית קברות בדווי .לא מסומן במפות ההיסטוריות.
 671בית קברות?
אחר
מספר ערסלים התלויים על העצים ליד הדרך.
 672פינת זולה
הנצחה
אנדרטה המנציחה חיילים שנהרגו בשני פיגועים באזור כרם שלום (חללי גדוד הסיור המדברי שנפלו
 673אנדרטה
בקרב ב"מוצב אפריקה" בינואר  ,2002וחללי השריון שנפלו בקרב בו נחטף החייל גלעד שליט ביוני
 )2006באנדרטה נכלל שלט המתאר את סיפור הקרב במוצב אפריקה ,בו נפלו ארבעה חיילים..
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סיווג משני

מפגע

דרגת
חשיבות
נוכחי
1

מקור המידע

1
2

נוכחי
נוכחי

1

נוכחי

1
1

נוכחי
נוכחי

1
2

נוכחי
נוכחי ,שילוט באתר

1
1
1

נוכחי
נוכחי
נוכחי ,אתר יזכור

1
1
1

נוכחי
נוכחי
נוכחי

1
1
1
1
2

נוכחי ,ליבנה
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול
מס' שם האתר

תיאור

סיווג ראשי

 674בור מים

בור עגול פתוח בעומק  1.5מ' וקוטר  3מ' .לא מטויח .גזית מתאר באזור שרידי חווה חקלאית בשטח
כמאה דונם ,ובה סכרי עפר ,מחצבה בסלעי קונגלומרט ועוד.
גלי אבנים ,חרסים רבים ,מעט זכוכיות עתיקות .גזית מגדיר כאן מכלול חווה נרחב (כמאה דונם),

הידרולוגי

 675אתר ארכיאולוגי

 676באר

 677מחשוף כורכר
 678מבנה בטון

 679בית הביטחון
במבטחים
 680אנדרטה
681
682
683
684
685

סלע לא מזוהה
אנדרטה
אבני צור
גשר החבלים
גב המצוק

 686שרידי חווה

המשתרע על הגדה הצפונית של הנחל ,מן האפיק עד פאת המישור .באתר נמצאו כלי צור
כלקוליתיים ,חרסים משלהי התקופה הרומית ומראשית התקופה הביזנטית ,שרידי מבנים ,מדרגות עיבוד,
ערימות סיקול וסכרים.
בור רחב ,עומקו כ 6-7-מ' .קוטרו בחלק התחתון  3.5מ' ובחלק העליון כ 10-מ' .הבור חפור בלס
ובתחתיתו מעט אבנים .לצידו תלולית חלוקים בולטת .נמצא מטרים אחדים משביל המטיילים – יש סכנת
נפילה .במפה המנדטורית  -ביר וואקילי שוויטיוי .גזית מתאר כאן באר חצובה בקוטר כ 6-מ' ועומק כ10-
מ' בדפנותיה נדבכי אבני גזית ,ובמפלס נמוך יותר שתי בארות חצובות ולידן שקתות חצובות באבן גיר.
ליבנה מתאר כאן "באר לא מדופנת ,סתומה ברובה" ולדבריו ב 1941-ראה כאן ברסלבי שתי בארות
נוספות ,האחת נקראה ביר איבן חמד.
מחשוף כורכר נמוך המשתרע לאורך עשרות מטרים.
מבנה בטון דו-מפלסי ,בכניסה סולם ל קומת המרתף (סכנת נפילה) .לדברי ליבנה ( ,)1988בתחילת שנות
השישים הוקמו כאן סכר גלישה ומבנה בטון למדידת שטפונות ,אבל הסכר נהרס בשטפונות העזים כבר
באותה שנה ,והמתקן נותר ללא שימוש.
נקודת ההתיישבות הראשונה של היישוב מבטחים (פברואר  .)1947הקיבוץ הופגז ע"י הצבא הבריטי
במלחמת העצמאות .לאחר המלחמה התחלפה האוכלוסייה והיישוב עבר למקומו הנוכחי .אתר לאומי
מוכרז .האתר כיום נטוש ולצידו פסולת חקלאית.
אנדרטה לשני בני קיבוץ משאבי שדה שנהרגו בתאונת טרקטורון בנובמבר  .1991בנוייה כשני מעגלי
מתכת שלובים .ללא שילוט.
גוש סלע קטן הנראה כסיגים מתכתיים.
אנדרטה ליניב  -אחד משני הטרקטורוניסטים שנהרגו בתאונה ב.1991-
פזורת אבני צור.
גשר חבלים באורך כ 80-מ' מעל אפיק נחל בשור .הגשר הוקם בשנת  1994ומהווה אטרקציה מקומית.
גב גדול ומרשים בערוץ נחל בשור ,בגדת הערוץ מצוק כורכר בגובה כ 10-מ' .גשר החבלים עובר מעל
לגב.
שרידים דלים של חווה עתיקה .גזית מציין כאן שרידי יישוב בשטח כעשרה דונם .רוב הממצאים מתקופת
הברזל א' אך גם מהתקופה הרומית.
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ארכיאולוגי

סיווג משני

דרגת
חשיבות
נוכחי ,אורים
1

מקור המידע

1

נוכחי ,אורים

הידרולוגי

1

נוכחי ,אורים ,ליבנה

גיאומורפולוגי
היסטורי

1
2

נוכחי
נוכחי ,ליבנה.

היסטורי

3

נוכחי ,ליבנה

הנצחה

1

נוכחי

גיאומורפולוגי
הנצחה
ארכיאולוגי
נופש
הידרולוגי

1
1
1
3
3

נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי

ארכיאולוגי

1

נוכחי ,אורים

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול
מס' שם האתר

תיאור

סיווג ראשי

 687כבשן סיד

שרידי כבשן סיד במצוק הלס של נחל בשור (ליבנה מתעד אף הוא כבשן בודד ,דן גזית מזכיר בסקר
הארכיאולוגי ארבעה כבשנים ,ששניים מהם בחתך המצוק ,אולם זה היחיד ששרד).
מתחם מגודר בפאתי פריגן ובו מגדל תצפית (לא נגיש למטיילים).
שיטה סלילנית יפה בגובה כ 7-מ'.
כרם זיתים צר וארוך שניטע בט"ו בשבט תשס"ב  2002לציון  20שנה לעלייה המחודשת של מתיישבי
פריגן על הקרקע.
גזית מתאר אתר בשטח כ 200-דונם ובו שרידי כ 25-מבנים הבנויים מחלוקי נחל גדולים ,כלי צור ועוד.
ממצא החרסים מהתקופות הכלקוליתית והרומית-ביזנטית .האתר מוזכר אצל ליבנה בשם "ביר שנק".
תלולית לצד גדת הבשור .ייתכן שריד ממכלול באר צאלים .כבר ליבנה מציין שבאר צאלים (ביר שנק)
נסתמה "לפני מספר שנים ,כנראה בידי הקבלנים שכרו באזור חלוקי נחל" .ברסלבי מציין שהבאר שופצה
בידי הבריטים ,והייתה בעלת כיפת בטון ,עם פתח מלבני בעל מסגרת ברזל .ליד הבאר היה קיר מגן
באורך כ 15-מ' להגנה מפני השטפונות .מעל לבאר בערוץ הנחל נמצאות נביעות עין צאלים ,שאינן ניתנות
לזיהוי כיום בשל הזרימה הרציפה לאורך הנחל.
אקליפטוס בודד וגדול בגדת הבשור .ייתכן שריד ממכלול באר צאלים.
מגדל תצפית קק"ל וחנייה נגישה .המקום הושחת בכתובות גרפיטי.
שיטה סלילנית  -פרט מת בגובה  7מ'.
פינת הנצחה לתורמים מיהדות קנדה שתרמו להכשרת קרקעות להתיישבות בפתחת רפיח ובחבל שלום.
במתחם (ביישוב שדי אברהם) מספר קירות זיכרון ועליהם לוחיות עם שמות התורמים.
גן זיכרון לחייל נדב לישיצ'ינסקי ז"ל שנספה באסון המסוקים ,ולכלל חללי האסון ,במרכז שדי אברהם.
פרחים מלאכותיים גדולים לזכר כל אחד מחללי אסון המסוקים ב.1997-
הנצחה לתורמים מבתי ספר במכסיקו שתרמו להקמת מגרש הכדורסל בשדי אברהם.
סלע זיכרון  -חורשת ניב-יה דורבן ,לזכר קצין צה"ל שביקר כאן ביום האחרון לחייו .החורשה נחנכה
במלאת שנה לנפילתו ,בשנת .2004
קבוצת אשלים המהווה ציון דרך היסטורי בתולדות קיבוץ גבולות.
סלע זיכרון  -חורשת גרשון דובינבוים ,מראשוני הקצינים בצה"ל שנפל בפשיטה על גשר נחל חברון ליד
מיתר .ההנצחה הוקמה בשנת .2003
שיזף מצוי עתיק ומרשים בתחומי קיבוץ גבולות ,בגובה  10-8מ'.
בית קברות קטן.
סילו קיבוץ גבולות.

ארכיאולוגי

 688מגדל תצפית
 689שיטה סלילנית
 690כרם המייסדים
 691אתר פרהיסטורי
 692תלולית

693
694
695
696

אקליפטוס גדול
מגדל תצפית
שיטה סלילנית
הנצחה לתורמים

697
698
699
700

גן נדב
אנדרטה
הנצחה
סלע זיכרון

 701ארבעת העצים
 702סלע זיכרון
 703שיזף מצוי
 704בית קברות צאלים
 705סילו
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סיווג משני

דרגת
חשיבות
נוכחי ,צאלים ,ליבנה
1
מקור המידע

אחר
בוטני
בוטני

1
1
1

נוכחי
נוכחי
נוכחי

ארכיאולוגי

1

נוכחי ,צאלים ,ליבנה

היסטורי

1

נוכחי ,ליבנה

בוטני
נופש
בוטני
הנצחה

1
2
1
1

נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי

הנצחה
הנצחה
הנצחה
הנצחה

1
1
1
1

נוכחי
נוכחי
נוכחי
נוכחי ,אתר יזכור.

בוטני
הנצחה

1
1

נוכחי
נוכחי ,אתר יזכור.

בוטני
הנצחה
היסטורי

1
1
1

נוכחי
נוכחי
נוכחי

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול
מס' שם האתר

סיווג ראשי

תיאור

סלע זיכרון  -חורשת מרים בנגב ,לזכר מרים שחור שנפלה בקרב בשועוט במלחמת העצמאות.
 706סלע זיכרון
 707תצוגה ארכיאולוגית תצוגת פריטים ארכיאולוגיים שנאספו באזור גבולות ,כגון שקתות ,מכתשים ואגנים.
אחד מראשוני הצריפים בגבולות .בעתיד מוזיאון בן-יאיר ,ע"ש חיים בן-יאיר מראשוני רוכשי האדמות
 708צריף האמנויות
בנגב.
בוטני
שני תמרים בגובה  10-8מ' בפינת מחנה אמיתי .אחד חי והשני ערוף-ראש .אגבות בקרבתם .ליבנה
 709תמרים
( )1988מציין שהמקום נקרא בעבר "כרם אבו-סאלם" ובו קמה היאחזות הנח"ל כרם שלום .לדבריו
במקום נותרו כעשרה עצי תמר ושיזפים אחדים ,חלקם בתחומי המחנה.
אחת האנדרטאות הגדולות והמרשימות בישראל ( 15דונם) ,המנציחה את חללי אוגדת הפלדה במלחמת הנצחה
 710אנדרטת אוגדת
ששת הימים .במרכז האתר מגדל הנישא לגובה  25מטר ובנוי מחמישה חצאי גלילים .על המגדל מספר
הפלדה
חורים עגולים ,כחורי פגזים .סביב המגדל ניצבים  400עמודים המוקפים צמחייה ,בראש כל אחד מהם
חלקי ברזל המדמים חלקי רכב ,שריון או נשק .מרחוק העצים נראים כמו יער ,אך כמו הנופלים – עציו לא
יצמחו עוד .המגדל הגבוה מסמל אחיזה בקרקע ,עמידה איתנה ושליטה .בתחתית מגדל התצפית חדר
זיכרון ובו סמלי היחידות .האנדרטה הוקמה במקורה בכיכר המרכזית של העיר ימית בשנת  .1977עם
הנסיגה מסיני ,נבנתה האנדרטה מחדש באתר זה .האתר תוכנן ע"י ישראל גודוביץ' ובקרבתו חניון
מטיילים.
היסטורי
מספר יסודות של מבנים טרומיים .כנראה שריד מהיאחזות הנח"ל כרם שלום או מבסיס צבאי.
 711יסודות מבנים
הידרולוגי
בריכת אגירה מלבנית באורך  10מ' וברוחב  5מ' ,ובה שני תאים עם פתחי ניקוז .כנראה שימשה את
 712בריכת בטון
קיבוץ צאלים בעבר.
מתחם באורך כ 100-מ' בו מונחים קירות מבנים טרומיים שפורקו מיישובי חבל ימית בעת הפינוי ב 1982-היסטורי
 713קירות ימית
וניצבים עד היום כאנדרטה לזכר היישובים.
באר סתומה שנחפרה בידי מתיישבי שרשים (צאלים הישנה) .שקע חפור לעומק  2מ' ,בעומק כ 1.2-מ' יש הידרולוגי
 714באר סתומה
שרידי מסגרת עץ .המים היו מליחים.
הנצחה
סלע זיכרון לזכר רב-פקד ישראל סילברה ,קצין משטרה שנדרס למוות ע"י סוחרי סמים בשנת .2002
 715אנדרטה
היסטורי
אתר ההתיישבות של גרעין שרשים שעלה לקרקע בשנת  1947וישב במקום עד מלחמת העצמאות.
 716צאלים הישנה
לאחר המלחמה עבר הגרעין לכפר החורש ותחתיו הגיעו מתיישבי צאלים .רוב המבנים נהרסו אך במקום
הוצבו שלטי הסבר.
הידרולוגי
מגדל מים ממתכת הניצב על עמודי בטון ,מופרד מצאלים הישנה ע"י גדר הביטחון של היישוב.
 717מגדל מים
הנצחה
הנצחה לבני משפחת אסקוצקי מרוסיה שבנם (תושב ארה"ב) תרם להכשרת הקרקע במושב יתד.
 718סלע זיכרון
הכתובת בעברית ובאנגלית.

סיווג משני

הנצחה
ארכיאולוגי
היסטורי
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נופש

דרגת
חשיבות
נוכחי
1
נוכחי
2
נוכחי ,שילוט באתר
1
מקור המידע

2

נוכחי ,ליבנה

3

נוכחי ,יזכור

1
1

נוכחי
נוכחי

3

נוכחי

1

נוכחי ,שילוט באתר

1
3

נוכחי
נוכחי ,ליבנה

3
1

נוכחי ,ליבנה
נוכחי

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול
מס' שם האתר

תיאור

סיווג ראשי

 719בית ביטחון צאלים

מבנה בית הביטחון הוא המבנה השלם ביותר מימי קיבוץ שרשים ,ובנוי בדגם האופייני לבתי ביטחון
נוספים בתחום המועצה.
שדה ובו אתר פריחת אירוס הנגב .בדצמבר  2019לא זוהו עלי אירוסים בשטח.
עופות מים.
אתר שאיבת מים מנחל בשור .מגודר.
אנדרטה – חורשת לילי ,לזכר לאה נודלמן ז"ל שנפלה בשמירה על משק צאלים בשנת  .1949פינת
הזיכרון הוקמה ב.1963-
מערכת המים של גבולות הישנה .בור מים מבוטן ולידו בריכת אגירה.
אתר לאומי מוכרז ,שרידי גבולות הישנה שעלתה לקרקע בשנת  .1943במתחם יש בית ביטחון ומבני בוץ,
כלים חקלאיים ועוד .המתחם שוחזר בשנת  .1983כיום סגור למבקרים למעט בתיאום מראש..
מחצבה נטושה בשטח נרחב בערוץ נחל בשור.
חורשה בה ניטעו עצי פרי שונים ע"י מתיישבי גבולות .החורשה חודשה במהלך השנים.
מתחם צר וארוך (אורך יותר מ 500-מ' ורוחב  30מ') בדופן היישוב תלמי יוסף.
מחפורת מוצפת במי תהום.
בית הקברות של קיבוץ גבולות.
צריף הראשונים בקיבוץ צאלים.
מבנה בטון מאורך ,כנראה קשור למחצבה הנטושה מצפון אליו.
הסילו של קיבוץ צאלים.
אוסף קריצ'מר -י ציקות והטבעות מדליונים ומטבעות במדינת ישראל לאורך המאה ה .20-הכניסה בתיאום
מראש.
שלט של קק"ל  -חורשת השלום  ,המציין שההתיישבות בחבל החלה בעקבות הסכמי השלום עם מצרים.
בחורשה לא זוהו פינות ישיבה .גודל השטח כ 475-דונם.
בית עלמין אזורי (אין בו חלקה צבאית) .הקבר הראשון משנת .1983
פסל סביבתי לציון עליית  11הנקודות בנגב .הפסל הוקם בשנת  2016לציון  70שנה להקמת היישובים.
סלע ועליו הכתובת "עירא" .לזכר סגן עירא אגיב ,קצין בן מושב דקל שנפל במהלך שירותו הצבאי.
שדה אירוסים .בדצמבר  2019לא נמצאו עלי אירוסים בשטח.
תמר מצוי (מופע לא מרשים).

היסטורי
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חלקת ניסוי עצי פרי
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בית קברות גבולות
צריף ראשונים
מבנה בטון
סילו צאלים
מוזיאון מורשת צאן
ברזל
יער פיתחת שלום

736
737
738
739
740

בית קברות אבשלום
פסל סביבתי
סלע זיכרון
אירוס הנגב
תמר
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 741אנדרטה

לפי אתר יזכור ,אנדרטה לזכר החייל בצלאל רוזנמן שנהרג כאן בעלות רכבו על מוקש בשנת .1971
בשטח בוצעו עבודות פיתוח שכונה חדשה ,האנדרטה לא קיימת ומקומה הנוכחי אינו ידוע (כיוון שתמונת
האנדרטה מופיעה באתר יזכור ,נראה שהאנדרטה התקיימה לפחות עד סביבות שנת .)2005
קיר זיכרון לתורמים לפעילות ק ק"ל להכשרת קרקע ביישובי חבל שלום ,במושב דקל .במקום מונצחים
עשרות תורמים מארה"ב.
מוזיאון המנציח את יישובי חבל ימית ,במושב דקל .הכניסה בתיאום מראש .לצד המוזיאון ריצוף מקורי
מרחבת המרכז המסחרי בימית.
עץ ושינגטוניה שניטע ע"י הנשיא יצחק נבון ביום עליית היישוב דקל לקרקע בשנת .1982
מחשוף קירטון באורך כ 500-מ' בגדה הצפונית של נחל בשור .נסקר בתצפית בלבד.
שולחנות פיקניק.
באר עמוקה הבנויה לבני מלט וצדפים ,קוטרה  3מ' .שני המטרים העליונים בדופן הבאר נמצאים בסכנת
התמוטטות בשל התחתרות ערוץ סמוך .לא זוהתה בריכה בקרבת הבאר .גזית מציין שעומק הבאר עד
למים כעשרה מטרים.
ריכוז אבנים בשטח ,כנראה שרידי מבנה הרוס .גזית מתאר במרחב זה שרידי יישוב רומי-ביזנטי בשטח
כאלף דונם ,כולל שרידי כנסייה ,חלקות עיבוד ,מבנים ,מתקנים וקברים.
שרידי אנטנת תקשורת גדולה (מסומנת במפה) וכ 20-קלונים של אירוס הנגב.
יער אשלים דליל באזור דרך השדות.
חורשת אשלים.
נסקר בתצפית בלבד.
שתי שיטים סלילניות ,גבוהות יחסית.
פסל עץ  -אנדרטה לציון  35שנה למושב יבול.
פסל עץ  -אנדרטה לציון  30שנה למושב יבול.
שלושה אשלים גדולים.
שלט הנצחה  -חורשת דרוקר לזכרם של מלכה ושמואל דרוקר ז"ל ,בתכנון וביצוע ריווליס ,הנטיעה ביוני
 .2017שטח החורשה כ 60-דונם בסמוך לכביש.
מאגר גדול (כ 475-דונם) אטום ביריעות פלסטיק ומשמש את יישובי חבל שלום .לא משולט .המאגר נחנך
בשנת .2008
גבעה מלאכותית קטנה ובה עצים ותצפית למאגר הלל.
שיטה סלילנית בודדת לצד הכביש.

הנצחה

 742אתר הנצחה
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טנק הניצב לצד כביש .222
משטח בטון עגול מדופן אבנים ,דומה למערכת המים בקיבוץ גבולות.
יסודות מבנים בקרבת בית הביטחון של אורים.
מבנה מרשים שנפגע קשות בהפגזות צה"ל במהלך אימונים באזור .המבנה עבר עבודות חיזוק למניעת
קריסתו.
קיר לבני בוץ באורך כ 7-מ' וגובהו עד  1.5מ' .חפירות המעידות על קיום כמה חדרים במתחם.
גבעה בולטת ובה ארבעה עצי אשל הפרקים עתיקים ומרשימים.
חורשת אשלים דלילה .באזור זה קמה בשנת  1956היאחזות הנח"ל דיקלת ,כנראה במקום בו הייתה
התיישבות בדווית קטנה בתקופת המנדט הבריטי .ליבנה ( )1988מציין שרידי היאחזות ,אך אינו מפרט
מהם השרידים הנראים בשטח.
בשולי שטח חקלאי ,מבנה עגול הבנוי לבנים ובטון ,גובהו  1.5מ' וקוטרו  3מ' .המבנה פרוץ צפונה ונראה
כמו הבארות המנדטוריות בנגב .באזור ישב בית אב בדווי קטן.
שיטה סלילנית בגובה כ 5-מ' בתוך שדה חקלאי .נסקרה בתצפית בלבד.
קיר הנצחה בכניסה הדרומית לשלומית ,המנציח תורמים מיהדות דרום-אמריקה.
סלע הנצחה ,עץ ינבוט ,שיחי רוזמרין וקצת עצי בוסתן לצד כרם גפנים ממערב לנווה.
מחפורת מאורכת ובה ביוב וקצת צמחיית גדות.
שלושה בזנ"טים נעוצים בקרקע ומעט חצץ ביניהם .מטרה לא ברורה (אין מדובר בנקודת מדידה
ממשלתית).
חורשה קטנה וסלע זיכרון לזוהר ישראל ,בן נווה שנספה בתאונת דרכים במקום זה בשנת  .2011בצד
צפון של החורשה" ,חנוכייה" מאולתרת ממכלי גז ריקים.
פרגולת תצפית בכניסה לבני נצרים ,לזכר פיליפ ונר.
ריכוז שולחנות פיקניק ושיחיית גינון בכניסה לבני נצרים.
עץ אשל הפרקים בגובה  6-5מ'.
דיונה גדולה ומרשימה ולמרגלותיה מנחת מאולתר .האתר סובל מאד מפעילות רכבי שטח.

אחר
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היסטורי
היסטורי
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פרק ג' :רצף שטחים פתוחים ומסדרונות
אקולוגיים
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רצף שטחים פתוחים

5
5.1

רקע

הערכת רצף השטחים הפתוחים מהווה מימד משלים להערכת משאבי הטבע והנוף .פגיעה בשטחים פתוחים
נגרמת הן בגלל צמצום השטח הפתוח והפיכתו לשטח בנוי ,הן בעקבות קטיעתו בקווי תשתית כגון :כבישים,
מסילות ברזל ,צינורות וקווי חשמל .לרוב האלמנטים המלאכותיים הללו יש גם השפעה מפריעה על השטח
הפתוח ועל הערכים הטבעיים שנמצאים לידם או מסביבם .לפיכך ,ההתייחסות אליהם לצורך עניין זה היא
כאל הפרעות/הפרות .טווח השפעתו של שטח בנוי על שטח פתוח תלוי בגורמים רבים :עוצמת הבינוי (גובה,
צפיפות) ,אורך הגבולות וצורתם ,תבליט השטח (שיפוע ,מיקום באגן ניקוז) ,סוגי המזהמים שזולגים אל השטח
הבנוי וכמותם ,וכן דרך הטיפול (או אי-הטיפול) בהם ועוד .טווח השפעתם של הכבישים על רצף השטח הפתוח
משתנה בהתאם לרוחב הכביש ולעוצמת עבודות העפר (סוללות ,קירות חצובים) ,לקיומן של מערכות תאורה
ו/או גדרות הפרדה ותיחום וכן לנפח התנועה בכביש.
מפת רצף השטחים הפתוחים מנסה להעריך באופן גס את השפעת התשתיות המרחביות והקוויות על כל תא
שטח באזור הסקר .זאת ,במטרה לתת מענה להערכת תפקודים נוספים של שטחים פתוחים – הערכה שאינה
באה במלואה לידי ביטוי במפות ערכיות משאבי הטבע והנוף .תפקודים נוספים אלו הם:
א .תפקוד אקולוגי :לשטח פתוח רציף יש חשיבות רבה מבחינת קיום מערכות אקולוגיות ובתי-גידול מגוונים,
שחלקם דורשים שטחים רחבי-ידיים ,וכן באיפשור תנועת יצורים ברחבי תחום התפוצה שלהם וקשר גנטי
בין תת-אוכלוסיות של אותו מין.
ב .תפקוד חזותי/חברתי :רקע לפעילות נופש וטיולים – רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה מרכיב מרכזי
בחוויית המבט אל הנוף ,הטיול והנופש בחיק הטבע.
ג .תפקודים מערכתיים :חייצים בקנה מידה מקומי וארצי בין גושים עירוניים וכפריים ,שבהם נשמר המרחב
הפתוח.
ד .מרחב לתכנון עתידי :אזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר ,לצרכים אשר
יתכן שבדור הנוכחי אין כלל מודעות אליהם.

5.2

שיטת ההערכה

שטחים מבונים ,כבישים ומתקני תשתית (למשל תחנות שאיבה ,אנטנות סלולריות) סווגו בקבוצות כלליות של
שימושי-קרקע (למשל "יישוב עירוני"" ,כביש ארצי דו-מסלולי" וכו') .לכל סוג שימוש-קרקע בוצע אומדן יחסי
משוער של מידת השפעתו על השטח הפתוח .מידת השפעתם מכונה "משקל הפרה" .השפעה מירבית
( )100%מיוחסת לאזורי תעשייה וליישובים עירוניים .מידת השפעתן של הפרות אחרות הוערכה כקטנה יותר,
בהתאם לפירוט בטבלה  5להלן .טבלה זו מבוססת על מודל שפותח במכון דש"א :לכל נקודה בשטח הסקר
חושב "ערך רצף" על פי המרחק המשוקלל של אותה נקודה מ"-גורמי ההפרה" השונים (גם כאלו שנמצאים
מעט מחוץ לתחום הסקר ,אך עשויים להשפיע עליו) .ככל שהמרחק מאלמנטים אלה גדול יותר – הוערך
השטח הפתוח כאיכותי יותר (.)Levin et al., 2007
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חשוב להדגיש שאין נתונים אלו מספיקים כדי לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה של השטח הבנוי .השפעה זו
תלויה בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה .להשפעה זו מימדים אקולוגיים (למשל ,חתולים
שיוצאים מיישוב וטורפים חיות בר) וכן מימדים נופיים (פגיעה בקו רכס ע"י אנטנות לדוגמה) .יתר על כן ,ברור
שגם לשטחים חקלאיים ישנן השפעות שונות על יצורים מהמערכת הטבעית שנמצאים מסביבם (ובמידה
מסויי מת גם בתוכם) .כאלו הן למשל השפעות של ריסוסים והשפעה של "היצע מזון" לחלק מבעלי החיים.
השפעות אלו אינן נכללות בחישוב זה.
טבלה  . 5רשימת משקלי הפרה לפי שימושי קרקע ואופי ההפרה
סוג הפרה
קטגוריה
ישובים
עיר
ישוב פרברי גדול
ישוב פרברי בינוני
ישוב כפרי  /קרית חינוך
חווה כוללת מגורים
בית עלמין כפרי
אזור תעשיה בינוני /אזורי
תעשייה
ותשתיות
אזור תעשיה  /מסחר ותעסוקה מקומי
תחנת תידלוק ושרותי דרך
מתקו הנדסי גדול ( מט"ש ,מתקן התפלת מים מליחים)
מתקן הנדסי בינוני  /מתקן פוטו-וולטאי
חשמל :תחמ"ש מקומי  /תחנת מיתוג
מתקן הנדסי קטן  /מאגר
בסיס צבאי בקנ"מ עירוני
צבא
דרך מערכת עם גדר גבול/הפרדה
בסיס צבאי בקנ"מ כפרי
מבנים צבאיים קטנים
מחפורת נטושה
כביש ארצי רב נתיבים עם תאורה
כבישים
כביש ארצי
כביש אזורי
כביש מקומי
כביש גישה
דרך עם מצעים
חניה סלולה
מכלאת בקר/צאן  /לול
חקלאות
בתי אריזה
מחסנים חקלאיים  /מבנים חקלאיים
חממות קבועות

5.3

משקל
100
75
50
25
15
5
75
50
50
25
15
10
5
100
75
25
15
10
100
50
25
10
5
5
10
15
15
10
10

השטחים הפתוחים בסקר

חבל אשכול הינו אזור כפרי חקלאי שמאופיין בשטחי חקלאות נרחבים ,ביערות נטועים ,בנחל בשור שחוצה
מדרום לצפון ,ויישובים כפריים קטנים .זהו שטח פתוח ברובו ,עם מספר אזורים פתוחים גדולים שמופרדים
על-ידי כבישים .עם זאת ,חשב לציין כי בשנים האחרונות המרחב החקלאי עובר שינוי מהותי של מעבר לגידול
בחממות .דבר זה יוצר אזורים בנויים גדולים בעיקר במרחב שדרומית לכביש  232וממערב לכביש ,222
שמפרים את רצף השטחים הפתוחים (מפה  .)9ניתן לחלק את השטח למספר רצפים משמעותיים שמופרדים
על-ידי כבישים:


חולות :האזורים החקלאיים שמדרום לקו הישובים אהוד-בני נצרים ממשיכים לחולות צאלים ודרומה
לשמורת חולות עגור .זהו שטח פתוח משמעותי ברמה הארצית.
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נחל בשור בין צאלים לאורים :שטח פתוח משמעותי משני צידי נחל בשור ,שמאופיין בבתרונות טבעיים
יחסית ושטחי חקלאות גידולי שדה נרחבים ,עם מיעוט של מבנים חקלאיים וישובים.



נחל בשור מאורים לרעים :שטח פתוח משני צידי נחל בשור ,שמאופיין בבתרונות נטועים ושטחי חקלאות
של גידולי שדה ומטעים.



מרחב כיסופים בארי :שטח פתוח ממערב לכביש  232ועד גדר הגבול .מאופיין בשטחים חקלאיים
פתוחים ובנטיעות לאורך הנחלים.



מרחב עין השלושה סופה :שטח פתוח מצפון מערב לכביש  232ומדרום לכביש  .242האזור מאופיין
בשטחים חקלאיים עם נטיעות לאורכם.



נחל אסף :שטח פתוח בין הכבישים  232ו .2410-זהו שטח קטן יחסית שמאופיין בשטחי חקלאות פתוחים
וייעור לאורך הנחל.

 5.3.1קיטוע רצף השטחים הפתוחים
במרחב הסקר ישנם שלושה גורמים עיקריים אשר בשנים האחרונות מגדילים את קיטוע המרחב:


מערך הכבישים מהווה מחסום בין גושי השטחים הפתוחים במרחב .מכאן החשיבות הרבה בשמירה על
מעברים לבעלי-חיים.



המעבר מחקלאות של גידולי שדה לחקלאות שמבוססת על חממות .לחממות אלה השפעה רבה ,הן על
רצף השטחים הפתוחים ,בהיותם מחסום ,הן בהשפעתם על בית הגידול בסביבתם.



מתקנים פוטו-וולטאיים נבנים בשטחים חקלאיים במרחב .מתקנים אלה אינם נבנים בצמוד לפיתוח קיים,
אלא בתוך השטח החקלאי .למתקנים אלה השפעה הן בקיטוע הרצף ,הן כתוצאה מתאורה ופיתוח נלווה.

6
6.1

מסדרונות אקולוגיים
רקע כללי

מסדרון אקולוגי מוגדר כרצועת שטח בעלת ייחוד ותכונות אופייניות שונות מסביבתן ,שנועדה לחבר אזורים
מנותקים ,גדולים דיים כדי לקיים מיני חי וצומח בסביבתם הטבעית ,דוגמת שמורות טבע ושטחים בעלי
חשיבות אקולוגית שאינם מוגנים ,ומטרתו לאפשר מעבר מינים בין השטחים הללו .בישראל ,בשל צפיפותה
הרבה ,המגוון הביולוגי הגבוה ,ומגוון שימושי הקרקע האפשריים לכל יחידת שטח – יש למסדרונות
האקולוגיים חשיבות יתרה .תפיסת שמירת הטבע בישראל עם הקמתה ,התבססה על הרצון להגן על שטחים
שבהם מערכות אקולוגיות ייחודיות – וכך גובש מערך שמירת הטבע בישראל .בשנות המדינה הראשונות היו
שמורות הטבע מוקפות בשטחים טבעיים אחרים ,והיו מרוחקות דיין ומוגנות ממפגעים וממטרדים .אך עם
השנים גדלה האוכלוסייה ,ועמה גם השטחים הבנויים והחקלאיים ,יחד עם רישות צפוף של מערכות התשתית
והתחבורה .כתוצאה מכך ,נהרסו וצומצמו בתי הגידול הטבעיים ונוצר קיטוע מרחבי שהפך את השמורות ל-
'איים אקולוגיים' מנותקים אלה מאלה ,ונושאים אוכלוסיות בעלי-חיים קטנות יותר ,מפוצלות ומבודדות,
שתנועתן בין אזורים טבעיים שובשה ונחסמה .כך נוצרו תת-אוכלוסיות קטנות ומבודדות ,דבר שמעלה את
ההסתברות להכחדות מקומיות בשל ארבע סיבות :פגיעות מפני הפרעות טבעיות קיצוניות (רצף שנות בצורת
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למשל); פגיעות מפני הפרעות שנגרמות על-ידי האדם (כגון שריפות); רגישות לתנודות הטבעיות שקיימות
בדינ מיקה שלהן (גיוס ותמותת פרטים); ובמקרה של האוכלוסיות הקטנות ביותר ,קיימת סכנה של ירידה
במגוון הגנטי ,שעלולה להביא להפחתה בעמידותה של האוכלוסייה לשינוים סביבתיים .לפיכך ,גם אם אין
אפשרות לשמר שטחים טבעיים נרחבים ששומרים על רציפות מרחבית ביניהם ,לכל הפחות – יש לשמר
מסדרונות אקולוגיים פתוחים שמחברים בין האזורים הטבעיים המובהקים (קפלן וויטמן ;2011 ,קפלן ועמיתיו,
.)2011
המסדרונות האקולוגיים בישראל הוגדרו ומופו על-ידי רשות הטבע והגנים על בסיס היערות נטע אדם ,חקלאות
השטחים הפתוחים – גידולי שדה ומטעים ,ושטחים טבעיים שאינם מוכרזים כשמורות טבע .אזורים אלו נועדו
לאפשר רצף של שטחים פתוחים שמאפשרים תנועת בעלי-חיים וזרעי צמחים בין השטחים הטבעיים המוגנים
שבשמורות ,ובכך תתמוך רשת המסדרונות האקולוגיים בשמירת הטבע בישראל .המטרה הייתה לייצר כלי
תכנוני עבור גופי התכנון ,כך שתכניות פיתוח ישמרו ככל הניתן את המרחבים שנכללים בתחום המסדרונות
האקולוגיים ,ויכוונו את הפיתוח אל השטחים שמחוץ למסדרונות אלו (שקדי ושדות ;2000 ,רותם ועמיתיו,
 .)2015רותם ועמיתיו ( )2015סימנו שלושה מסדרונות אקולוגיים ארציים בשטח הסקר :חולות נגב מערבי,
נחל באר שבע-הבשור ומשטחי הלס ,ומישור חוף פלשת .למסדרונות אלה חשיבות רבה בחיבור חולות הנגב
אל מישור חוף פלשת .מבחינת תפקוד המסדרונות ,יש לשים לב לשמור על שטחים פתוחים לאורך נחל בשור,
ובשטח הפתוח בין צאלים לגבולות.
בימים אלו מקודמת במועצה אזורית אשכול תכנית-אב כוללנית .מתוך הכרה בחשיבות השימור של מסדרונות
אקולוגיים אזוריים בין שטחים טבעיים מוגנים ,ועל מנת לספק תוצר שיהווה בסיס טוב יותר לתכנית האב
נעשה כחלק מסקר זה תהליך דיוק של המסדרון האקולוגי תוך מיפוי הצעות להרחבת שטחי הליבה ,מיפוי
מעברים אקולוגיים הכרחיים ("צווארי בקבוק") ,מיפוי חציית תשתיות והצעה למסדרונות מקומיים .מטרת
המסדרון האקולוגי הינו יצירת קישוריות בין שטחים מוגנים כגון שמורות טבע ויערות קק"ל .בסקלה רחבה
יותר ,יצירת קישוריות בין אזורים גיאוגרפיים שונים.

6.2

שיטת עבודה

ריכוז שכבות עבודה רלוונטיות לתוכנת  ARC GISששימשו כרקע:


שכבת שמורות טבע וגנים לאומיים של רט"ג (מעודכנת ל)03.20107.9-



שכבת שטחי קק"ל במעמד סטטוטורי מוגן (ייעודי תכנון בתוכניות היער המפורטות ,המצויות בוועדות
המחוזיות).



שכבת מסדרונות אקולוגיים ארצית של רט"ג



שימושי קרקע של מפ"י



נחלים



מיפוי דריסות בעלי-חיים לאורך כבישים (רט"ג)

שכבות אלה היוו בסיס לניתוח של שטחי הליבה ,צוואי הבקבוק והמעברים ההכרחיים במרחב הסקר.
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6.3

תוצאות

 6.3.1מעברים הכרחיים ("צווארי בקבוק") ומעברים אקולוגיים חוצי תשתיות
בחינת רצף השטחים הפתוחים ,מפת הדריסות ומפת המסדרונות האקולוגיים מעלה מספר מקומות שמהווים
"צווארי בקבוק" במסדרון האקולוגי:
" .1צוואר בקבוק" גבולות-צאלים :כיום המעבר משטחי החולות צפונה חסום מאזור גבולות מערבה.
הישובים ,ובעיקר חקלאות החממות ,מהווים מחסום בין שטחי החולות לשדות כרם שלום-ניר עוז .על-כן,
המסדרון מצפון לדרום ,מכיוון חולות מישור החוף לחולות הנגב הינו בעיקר על בסיס נחל בשור .חיבור נחל
בשור לחולות עובר בעיקרו בשטח שבין גבולות לצאלים .ניתן לראות מספר רב של דריסות לאורך הכביש
באזור זה ,אשר מראה את עוצמת השימוש במרחב ובו בזמן מדגים את הבעייתיות .מכאן החשיבות הרבה
של שמירה על אזור גבולות-צאלים פתוח למעבר של בעלי-חיים ,בניית מעברי בעלי-חיים לאורך הכביש
ושמירה על מעט המשארים הטבעיים במרחב זה.
" .2צוואר בקבוק" כיסופים-בארי :המסדרון האקולוגי מכיוון נחל בשור צפונה מתבסס ברובו על השטחים
מצפון מערב לכביש  . 232שטחים אלה הינם פסיפס של ערוצים מיוערים ושדות פתוחים .מסדרון זה הינו
חוליה קריטית בחיבור חולות מישור החוף וחולות הנגב.
 .3מעבר אקולוגי חוצה תשתיות – גשר צאלים (כביש  :)234באזור זה נחל בשור נחצה על-ידי כביש 234
על ידי גשר אירי .על-א ף נפח התנועה הקטן יחסית ,ניתן לראות מספר רב של דריסות באזור זה .לאור
חשיבות נחל בשור כמסדרון אקולוגי ,מומלץ לבנות מעבר בטוח לבעלי-חיים לשמירה על רצף המסדרון.
 .4מעבר אקולוגי חוצה תשתיות – פארק הבשור (כביש  .)241באזור זה נחל בשור נחצה על-ידי כביש
 .241על-אף שיש מעביר מים מתחת לכביש ,ניתן לראות ריכוז גבוה של דריסות לאורך הכביש .כביש זה
הינו בעל נפח תנועה רב יחסית ,ומשני צידי ישנם שטחי חקלאות ורעייה נרחבים .מספר הדריסות הרב
מראה כי בעלי-חיים חוצים את הכביש לא רק בנחל בשור ,אלא לאורך כל הכביש ,ומחדד את הצורך בבניית
מעברי בעלי-חיים לשמירה על רצף המסדרון האוקולוגי.
 6.3.2שטחי ליבה מוצעת ומסדרונות מקומיים
שטחי החקלאות הפתוחים הינם בעלי חשיבות רבה לשמירה על המסדרונות האקולוגיים באזור .בשנים
האחרונות שטחי החקלאות במרחב עוברים תהליך של אינטנספיקציה – הכוללת מעבר לחקלאות בחממות
ובניית שדות פוטוולטאים .לכך השפעה רבה על יכול השטח לשמש כמסדרון אקולוגי .כחלק מעבודת הסקר,
עורכי הסקר מציעים להרחיב את הליבה הקיימת ,המתבססת על שמורות טבע ,גנים לאומיים ושטחי יער,
והרחבתה על בסיס שטחי חקלאות .רתימת חקלאות האזור ,תוך בניית מערך של חקלאות ידידותית ,יכולה
להרחיב את המסדרןו האקולוגי של נחל בשור ,תוך שמירה רצף של מסדרונות באזור צווארי הבקבוק צאלים-
גבולות וכיסופים-בארי.
בחינת רשת המסדרונות האקולוגיים הארציים באזור ,מעלה מספר מסדרונות אקולוגיים בעלי חשיבות
מקומית :מצפון לרעים מסדרון בין נחל בשור לנחל גרר ,ומדרום לרעים בין נחל בשור לפארק הלס.
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ערכיות מרחבית

7
7.1

שיטת חישוב הערכיות המרחבית

הערכיות המרחבית חושבה על-ידי שילוב בין מפת הרצף למפת המסדרונות האקולוגיים .כל קטע במפת
המסדרונות קיבל רמת ערכיות בהתאם לחשיבותו ורגישותו ,לפי המדרג הבא:
א .ערכיות מסדרונות (מקומיים וארציים יחדיו):
 oציר אקולוגי רציף (מסדרון) :ערכיות 4
 oמעבר הכרחי ("צוואר בקבוק") ,שבו רוחב המסדרון צר מאורכו :ערכיות 5
ב .שטחי ליבה (שמורות טבע ,גנים לאומיים):
 oשטח של עד  1קמ"ר – ערכיות 4
 oשטח מעל  1קמ"ר – ערכיות 5
ג .ערכיות רצף:
סיווג לחמש קטגוריות:
 – 500-0 oערכיות רצף נמוכה (שולי הפרה)
 – 1000-500 oערכיות רצף בינונית (אזור חייץ)
 – 1500-1000 oערכיות רצף גבוהה (שולי אזור חייץ)
 – 2000-1500 oערכיות רצף גבוהה מאד (שולי שטח ליבה)
 2000 oומעלה – ערכיות רצף מירבית (שטח ליבה)
ערכיות הרצף והמדרונות האקולוגיים שולבה לפי מטריצת חיבור בין מפת מסדרונות למפת רצף שטחים
פתוחים:
מפת ערכיות מרחבית

מסדרונות

7.2

נמוכה

מחוץ
למסדרון

נמוכה

גבוהה

גבוהה

גבוהה
מאד
מירבית

גבוהה
מאד
מירבית

רצף שטחים פתוחים
גבוהה
בינונית גבוהה
מאד
גבוהה
גבוהה
בינונית
מאד
גבוהה
גבוהה
גבוהה
מאד
גבוהה
גבוהה
גבוהה
מאד
מאד
מאד
מירבית מירבית מירבית

מירבית
מירבית
מירבית
מירבית
מירבית

תוצאות ערכיות מרחבית

מפת הערכיות המרחבית מבליטה את חשיבות שטחי הליבה בכל רצף ,ואת החשיבות של שמירה על מספר
מעברים הכרחיים בין ליבות אלה:


מרחב נחל בשור



מרחב חולות הנגב



מרחב פסיפס חקלאי/טבעי/מיוער בארי-כיסופים



מרחב פסיפס חקלאי/מיוער ניר עוז-כרם שלום
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מפה  .9רצף שטחים פתוחים
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מפה  .10מסדרונות אקולוגיים
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פרק ד' :צומח
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8
8.1

בוטניקה
רקע בוטני

חבל הבשור נמצא בין בקעת באר שבע למערב הנגב ,ובין שטחי הלס הצפוניים יותר ,לשטחי החולות
מצאלים ודרומה .שטח הסקר כולל את התפר שבין מדבר הנגב הצפון-מערבי למישור חוף הים
התיכון הדרומי ,ולכן האקלים והנוף עוברים בין מדברי בחלקי הסקר הדרומיים שמכוסים בחולות
נודדים ,לבין ספר ים-תיכוני בחלקים הצפוניים ,שקרובים מבחינות רבות לשפלת פלשת .אזור זה
נקרא גם חוף הנגב ,אם כי בשטח הסקר נכלל רק החלק שממזרח לרצועת עזה ,ולא החוף עצמו.
דנין אינו מזכיר חבל ארץ זה בספרו "הצומח בנגב" מ .1977-אף שהאדמה היא אדמת לס ,הרכב
הצומח בה שונה מהותית מזה של קרקעות הלס של בקעות באר-שבע וערד .לאורך חבל הבשור
ניתן להבחין במספר בתי-גידול עיקריים .לכל בית-גידול יש חברות צמחים טיפוסיות ואופי שונה
לחלוטין:
 8.1.1צומח האפיק
באפיק הזרימה של הנחל שולטים שלושה מיני צמחים :קנה מצוי ,סוף מצוי ואשל היאור ,ופה ושם
גם עצי תמר בודדים .הסוף הוא הרגיש ביותר ליובש והוא מופיע בגושים ,בעיקר ליד הנביעות
הקבועות לאורך הנחל .בשנים שחונות ,כאשר מתייבשים מי השלוליות ,מצטמצמים גושי הסוף
ולעיתים אף נעלמים .הקנה גם הוא זקוק למים ,ובחלקי האפיק ,שבהם אין מים במשך כל הקיץ,
נעלם הקנה .האשל הוא העמיד ביותר לתנאי יובש והוא מופיע כמעט לכל אורך האפיק .עצי האשל
יוצרים לאורך הבשור מופע מרשים של "יער גדות" צפוף וארוך (שנמשך לאורך כ 35-ק"מ) ,שחלקו
המרשים ביותר נמצא ממזרח לקיבוץ צאלים.
 8.1.2גדות הנחל
הקרקע בצידי נחל בשור היא קרקע לסית עמוקה ,שמכסה על שכבות כורכר עתיקות שנחשפות
בכתמים במקומות שבהם נסחפה הקרקע – בצידי בתרונות ובערוצים .האלמנטים הקבועים בגדות
הנחל ובשוליו הם שיחים ובני-שיח רב-שנתיים ,כגון :אטד אירופי ,מתנן שעיר ,שמשון יושב ואכילאה
ריחנית .במדרונות של חרסית חשופה ,שורר משק מים גרוע ומופיעים עליהם צמחי מדבר מובהקים
דוגמת :מוריקנדיה מבריקה ,יפרוק המדבר ומקור-חסידה שעיר .בגדות הנחל ניתן למצוא שני מינים
שמלווים שטחי חקלאות – ינבוט השדה והגה מצויה .מבין החד-שנתיים נמצאים מינים סהרו-
ערביים ,לצד מינים ממוצא ים-תיכוני וצמחים ערבתיים אירנו-טורניים.
 8.1.3משארים טבעיים בין שדות בקרקעות חוליות
בחלק זה של הסקר כמעט כל השטח עבר פיתוח חקלאי ,והמשארים הטבעיים קטנים מאד ונדירים.
במישורים ,ובעיקר בשדות שעיבודם פסק ,מצוי בשפע זון אשון תת-מין החולות ,צמח קטן ממשפחת
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הדגניים .על מחשופי החול שולטים שיחי הלענה החד-זרעית ,נואית קוצנית וצמחי חולות טיפוסיים.
באזור זה מספר ריכוזים של אירוס הנגב – מין אנדמי שגדל רק במערב הנגב.
 8.1.4משארים טבעיים בין שדות בקרקעות לסיות
הלס הוא קרקע שמורכבת ממשקע דק-גרגר ,שהוא תערובת של טין ,חרסית וכמויות קטנות של
חול ,נישא כאבק ברוח ונרבד על פני הקרקע .קרקע הלס הינה קרקע אטומה באופן חלקי למים.
אטימה חלקית זו הינה תוצר של היווצרות קרומי קרקע .קרומי הקרקע (ביולוגיים ופיסיקליים) גורמים
לכך שהחלק הארי של הגשם הופך לנגר עילי ,שזורם על-פני הקרקע ומרביתו אובד באידוי .כתוצאה
מכך ,כמות המים שזמינה לצומח הינה נמוכה יחסית ,ומכאן שכמות הצומח המעוצה (עצים ושיחים)
על קרקעות הלס הינה דלה יחסית (דן ויעלון ,תש״ם; פרלברג ורון ;2014 ,רומם ורמון .)2011 ,כך
נוצר נוף שטוח ודל בעצים ,בעל תצורת צומח שמהווה שילוב של עשבוניים עם בני-שיח ,לעיתים
בתוספת עצים (דוגמת :שיטה סלילנית ,שיזף מצוי ואשל היאור) שמפוזרים בדלילות במרחב ,בעיקר
בערוצים (דנין.)1977 ,
רוב אדמות הלס באזור זה מעובדות בחקלאות אינטנסיבית ,והמשארים העיקריים הם בקרקעות
סחופות סביב ערוצי נחלים ,ובקרחות יער ושטחים מיוערים בדלילות .אזור זה מאופיין במינים רבים
שנמצאים בקצה גבול תפוצתם :הצפוני למינים המדבריים והדרומי למינים ים-תיכוניים ,ואף צורות
ייחודיות ובלעדיות לאזור ,כגון :דבורנית דינסמור מזן בארי ,ואירוס ארץ-ישראלי במופע כחול-כותרת.
מבין המינים בקצה גבול תפוצתם הדרומי ,ניתן למנות את :חלבלוב החוף ,אלקנת הצבעים ואירוס
ארץ-ישראלי ,וגם מינים אנדמיים למישור החוף שזה גבול תפוצתם העולמי :שום תל-אביבי ובן-
חיטה שרוני.
 8.1.5יערות נטועים
יערות בשטח הסקר מורכבים בעיקר ממיני איקליפטוס ,מחטניים כגון אורן ירושלים ואורן קפריסאי,
אשל הפרקים ,שיטים וינבוטים .בתוצאות הסקר נדון בתת היער האופייני לכל יער ,בתלות בסוגי
הנטיעות ,בעבודות ההכשרה ובקרקע.
 8.1.6חולות טבעיים
אזור דרום המועצה האזורית אשכול מכוסה בשטחי חולות .בית הגידול החולי באזורים מדבריים,
בהשוואה לבתי-גידול אחרים באזורים אלו ,עשיר במיני צמחים חד-שנתיים .הגורמים העיקריים
שמשפיעים על אופי הצומח הם :כמות המשקעים ,רמת ייצוב החול ,עומק החול ,קרומי קרקע
ובמקרה של חולות רדודים ,התשתית שנמצאת מתחת לשכבת החול .ניתן לחלק את חולות הסקר
לשלוש יחידות עיקריות:
חול גבולות וקרקעות חומות בהירות קוורציות-פסמיות רזידואליות :שטחי החולות בצפון הסקר,
מדרום לשטחי החקלאות .מרבית הקרקעות הללו באזור משמשות כיום לחלקאות .האזורים
הטבעיים מאופיינים בחברת לענה חד-זרעית וזון אשון תת-מין החולות (ויזל.)1991 ,
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חולות קדומים :שטחי חול בין פתחת שלום ועד חולות נחל סכר .חולות מיוצבים ומישוריים יחסית
באזור המערבי ,ודיונות גבוהות שכיוונן צפון-מזרח לדרום-מערב ,וביניהן עמקים מיוצבים .אזור זה
מאופיין בבתה מדברית עם צמחי חולות ,כגון :מלענן החוף ,דוחן אשון ומתנן שעיר ,כאשר בעמקים
המיוצבים ניתן למצוא מינים נוספים ,דוגמת יפרוק המדבר ,רותם המדבר ואטד ערבי.
חולות צעירים :שטחי החולות הצעירים ביותר הינם הפחות מיוצבים מבין שטחי החולות בסקר.
האזור מאופיין בדיונות גבוהות וביניהן שקעים .האזור מאופיין בעשבוניים בני-חלוף ,אשר ביניהם
דגם דליל של בני-שיח ,כגון :נואית קוצנית ויפרוק המדבר .מאפיין נוסף של החולות ,בעיקר החולות
הצעירים ,הינו חלוקתו המבנית לארבע יחידות גיאומורפולוגיות :מפנה דרומי ,פסגת הדיונה ,מפנה
צפוני ועמק בין-דיונרי .המפנה הדרומי חשוף לקרינה ישירה ומואפיין במיני צמחים כמו :לענה חד-
זרעית ,גלעינון החוף ועוקץ-עקרב צהוב .פסגת הדיונה מאופיינת בחול נודד יחסית ,עם מעט או ללא
קרומי קרקע ,ופיזור צומח דליל של מינים כמו מלענן המטאטאים .המפנה הצפוני חשוף פחות
לקרינה ישירה ,ומאופיין בקרומי קרקע עבים יותר ,ובמינים נואית קוצנית וקיפודן פלישתי .העמק
הבין-דיונרי ,בשקע שבין הדיונות ,הינו מוגן יחסית מרוח ומאפשר שקיעה של חומר דק-גרגר ,אשר
מאפשר ספיחת מים ,התפתחות של קרומי קרקע ביוגנים עשירים ,ומגוון וכיסוי גבוה של צומח רב-
שנתי כמו :יפרוק המדבר ,רותם המדבר ואטד ערבי.
 8.1.7קרומי קרקע
מאפיין נוסף בעל השפעה על הצומח במרחב הסקר הינו קיומם של קרומי קרקע ביוגניים .קרומים
אלה קיימים הן בשטחי החולות ,הן בשטחי הלס של הסקר .המערכת האקולוגית של קרקעות הלס
וקרקעות החולות מתבססת על קרומי הקרקע הביוגניים ,שמהווים יצרנים ראשוניים ומהנדסי סביבה
חשובים .קרומי קרקע ביולוגיים אלה מהווים את הבסיס למערכת האקולוגית המדברית ,בזכות
תפקידם בהעשרת הקרקע בחומרי הזנה חיוניים ,בעיצוב משטר המים ,בהגדלת כמויות הנגר העילי
ובייצור ראשוני של חומר אורגני שעליו מתבסס מארג החיים המדברי .הקרום הביולוגי נוצר מיחסי
גומלין בין מיקרופיטיים לגרגרי הקרקע ( .)Friedman & Galun, 1974קרום זה מורכב מחברת
המיקרו-פיטיים (צמחים זעירים) שמרכיביה משתנים ממקום למקום .מיקרופלורה טבעית זו כוללת
את חיידקי הקרקע ,אצות כחוליות-ירוקיות (ציאנובקטריות) ,אצות ירוקיות ,טחבים וחזזיות .יתרונם
היחסי הוא ביכולתם לגדול באזורים שבהם אין כמעט תחרות עם צמחים עילאיים .דבר זה מאפשר
להם לאכלס את פני הקרקע באזורים צחיחים ( Johansen, 1993; Eldridge, 1994; West,
 .)1990; Zaady et al., 2000; Belnap & Lange, 2001הדבקת גרגרי הקרקע נעשית על-ידי
פוליסוכרים שמופרשים אל מחוץ לדפנות התאים ( .)Mazor et al., 1996תוצרים אלה ,שמופרשים
על-ידי הציאנובקטריות ואצות קרקע ,יוצרים את השכבה הקשיחה .זו מעלה את יכולת האחיזה של
המים בקרקע על-ידי האטת מהירות ההתאדות והייבוש .הקרום נוצר כנראה על-ידי המיקרופיטים
כדי לסייע בהפצת גופי הריבוי על פני השטח.
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8.2

שיטות עבודה בפרק הבוטני

מיפוי הצומח נעשה לפי שני מדריכי המיפוי אשר בשימוש ביחידת הסקרים של מכון דש"א .היותו
של שטח הסקר במקום המפגש של ספר המדבר וספר הים-תיכון ,מחייב התייחסות לצומח בשטח
לפי שני המדריכים בהתאם ליחידת הצומח בשטח .מיפוי הצומח נעשה לפי חלוקה היררכית לארבע
דרגות פירוט של תכסית צומח לא-חקלאי ,כפי שהוגדרו במדריך למיפוי צומח בישראל חלק הצומח
הים-תיכוני (סבר ועמיתיה )2014 ,וב'-מדריך למיפוי צומח בישראל – חלק הצומח המדברי' (פרלברג
ועמיתיו ,בהכנה) (טבלה  .)6כל השטחים הפתוחים הלא-חקלאיים חולקו ליחידות צומח' .יחידת
צומח' היא תחום שבו ניתן להגדיר חברת צומח בעלת מאפיינים עיקריים דומים (תצורת צומח אחידה
ומינים שליטים זהים) ,ושונים מסביבתם .גודלה המינימלי של יחידת צומח בסקר זה הוא  50דונם,
וצומח טבעי בעל מאפיין בולט ששטחו קטן מכך ,מסומן כ'-אתר' .באותו 'טיפוס צומח' ייכללו כל
יחידות הצומח שלהן תצורת צומח ומינים שליטים זהים .בחלק מהמקרים מספר טיפוסים דומים
מוכללים לטיפוס אחד' .אפיון מפורט' נעשה על-ידי דיגום של יחידת צומח אופיינית בכל טיפוס צומח,
ורישום כל מיני הצמחים שמופיעים בשטח הדיגום.
טבלה  .6חלוקה היררכית לארבע דרגות פירוט לתכסית צומח לא-חקלאי (סבר ועמיתיה ;2014 ,פרלברג ועמיתיו,
בהכנה)
קטגוריות צומח מדברי
דרגת פירוט קטגוריות צומח ים-תיכוני
תצורת
 עצייה :עצים ושיחים גבוהים ( 6-2מ')
 יער גבוה :עצים גבוהים (מעל  6מ')
 שיחייה :שיחים ועצים נמוכים ( 2-1מ')
צומח כללית  יער וחורש :עצים ושיחים ( 6-2מ')
 בתה :מעוצים נמוכים (עד  1מ')
 שיחייה :שיחים ועצים נמוכים ( 2-1מ')
 עשבוניים
 בתה :מעוצים נמוכים (עד  1מ')
 ישימון
 עשבוניים
תצורת
חלוקה ל 24-תצורות צומח המתבססות על אחוזי
חלוקה ל 24-תצורות מפורטות על סמך אחוזי
צומח
הכיסוי של צורות החייםהשליטות (לדוגמה :חורש הכיסוי של כל צורת חיים (לדוגמה :עצייה דלילה =
מפורטת
 10-5%כיסוי של עצים) ,או מאפייני חברת
פתוח = 33-10%כיסוי של עצי חורש) ,או
העשבוניים (רב-שנתיים/חד-שנתיים ,בני-קיימא/חלוף
מאפייני חברת העשבוניים (רב-שנתיים/חד-
וכו').
שנתיים ,בני-קיימא/חלוף ,חישת קנים וכו
טיפוס
שילוב של תצורת הצומח המפורטת עם פירוט המינים השליטים (לדוגמה :בתה דלילה עם שיחים
צומח
בודדים בשלטון זוגן השיח ,ערטל מדברי ורותם המדבר)
אפיון
רשימה מפורטת של כל מיני הצמחים בחתך מייצג של יחידת הצומח.
מפורט

 8.2.1מיפוי הצומח
המיפוי בשטח מורכב ממספר שלבים עיקריים :הכנת עזרים לפני היציאה לשטח ,איפיון ראשוני של
יחידות צומח בשטח ומיפוי מדגמי ,איחוד טיפוסי צומח דומים ,מיפוי רציף של השטח כולו ,וביצוע
תרשימי צומח מפורטים בשטחים מייצגים עבור כל אחד מטיפוסי הצומח שהוגדרו .להלן פירוט
השלבים:
א .הכנת העזרים :בנייה ראשונית של שכבת הצומח/תכסית בעזרת שכבות רקע ומידע מפענוח
תצלומי אוויר מיושרים (אורתופוטו) .שלב זה כלל חלוקה ראשונית לפוליגונים של יחידות צומח
באזורים הטבעיים על פי ניתוח אורתופוטו מעודכן משנת  .2019שכבת התכסית של המרכז
למיפוי ישראל היוותה מקור לתיחומי השטחים החקלאיים והבנויים .שכבת הגיאולוגיה היוותה
כלי לתיחום שטחים בעלי מסלע/קרקע שונים .מרבית העבודה באפיון הצומח נעשתה בשטחים
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הטבעיים .על סמך התבוננות באורתופוטו נראו אזורים בעלי מאפייני צומח שונים (למשל
צפיפויות שונות של שיחים ועצים שניתן בפועל לראותם באורתופוטו ,ו/או גוון ומרקם שיכולים
להצביע על שונות גם באזורים עם בני-שיח או צומח עשבוני) ובוצעה דיגיטציה ראשונית של
חלוקת השטח ליחידות צומח .השטח המינימלי ליחידת צומח הוגדר כאמור ל 50-דונם ,על מנת
להימנע מפירוט יתר שיי פגע במאמץ הדיגום ,אך יאפשר ניתוח מפורט מספיק של השטח.
תופעות חשובות ששטחן קטן מהסף שנקבע ,הוכנסו לממצאי הסקר כאתרים נקודתיים.
ב .אפיון ראשוני ומיפוי מדגמי :בחירת מספר נקודות שנראות שונות זו מזו באורתופוטו מבחינת
אופי הצומח בהן ,הגעה לנקודות אלה בשטח ואיפיון תצורת הצומח וטיפוס הצומח שבהן,
בהתאם להנחיות 'מדריך למיפוי צומח בישראל חלק הצומח הים-תיכוני' (סבר ועמיתיה)2014 ,
וה'-מדריך למיפוי צומח בישראל – החלק המדברי' שגובש לאחרונה (פרלברג ועמיתיו ,בהכנה),
כפי שפורט לעיל .טיפוסי הצומח הוגדרו לפי תצורת הצומח ולפי  3-1מינים שליטים .בוצעו
סיורים לנקודות שונות באזורים השונים זה מזה ,ובוצעה הגדרת טיפוס הצומח ע"פ רישום של
אחוזי הכיסוי והמינים העיקריים בצורות החיים השונות .בכל נקודה כזו נרשמו גם המאפיינים
הא-ביוטיים של השטח (מפנה ,מסלע ועוד) ,ומאפיינים של פעילות אדם :סימני עיבוד חקלאי
מהעבר ,נטיעות/זריעים ,רעייה והפרות שונות.
ג .איחוד של טיפוסי צומח דומים :מכיוון שבשלב הקודם הוגדרו טיפוסי הצומח על פי תצורת
הצומח ,ולרוב – גם על פי שלושה מינים שליטים ,התקבל מספר רב של טיפוסי צומח מפורטים.
חלק מהטיפוסים נבדלים זה מזה במין השליט השני/השלישי או בסדר המינים השליטים .כדי
לאפשר הכללה והבנה טובה יותר של הצומח בשטח ,בוצעו איחודים של טיפוסי צומח קרובים.
ד .מיפוי רציף :סיורים בכל שטח הסקר ,לצורך הגדרת טיפוס הצומח בכל אחת מיחידות הצומח
שהוגדרו בשלב הראשון ,ושלא נדגמו בשלב המיפוי המדגמי .שלב זה כלל סיורים רבים בשטח
והגעה בפועל אל רוב יחידות הצומח ,או לכל הפחות תצפית מבחוץ לעבר יחידת הצומח מנקודת
תצפית .שלב זה כלל גם שינויים ותיקונים בגבולות חלק מהיחידות ,וכן הגדרת טיפוס הצומח
בכל אחת מהן .לכל יחידת צומח שויי ך טיפוס שכבר אופיין קודם לכן ,או שהוגדר טיפוס צומח
חדש במקרה הצורך.
ה .תרשימי צומח מפורטים :בתום המיפוי הרציף חולקו כל השטחים הפתוחים לטיפוסי צומח.
בשלב זה ,נבחרה אחת מיחידות הדיגום כמייצגת את טיפוס הצומח (על סמך שיקולי גודל,
מיקום ,הרישומים לגבי יחידה זו מהשלבים הקודמים ,וכן שיקול של נגישות) ,ובה בוצע רישום
מפורט של כל מיני הצמחים העילאיים ביחידה מוגדרת של דונם .הרישום בוצע ע"י סריקה
מדוקדקת ברוחב של  1מ' מכל צד של סרט מדידה שנפרש לאורך של  50מ' (סה"כ = 2×50
 100מ"ר) ,וחזרה לאורך סרט המדידה תוך יצירת רשימה נפרדת של המינים שנוספו – כאשר
הסריקה מתבצעת ברוחב של  10מ' מכל צד של הסרט (סה"כ  20×50מ' = "השלמה לדונם").
ביחידות עם נוף הומוגני יחסית ,כגון ערוצים רחבים ופזרות לס ,בוצע הדיגום בחתך יחיד.
ביחידות גדולות והטרוגניות ,חולק שטח הדיגום בין שניים או שלושה חתכים ,כך שיידגמו בתי
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הגידול השונים שאופייניים ליחידה .לדוגמה ,ברכס חלוקים נדגמו מדרון אבנוני ( 500מ"ר),
מדרון סלעי ( 250מ"ר) וערוץ מסדר שני ( 250מ"ר) .לצורך חישוב הערכיות האקולוגית ,בוצע
שימוש ברשימת כל המינים שתועדו בשטח של הדונם שנסקר .רישומים אלו בוצעו ברובם
באביב ,בעת שמגוון המינים העשבוניים נמצא בשיאו .רשימת המינים המלאה שימשה בהמשך
לצורך חישוב הערכיות הבוטנית של כל אחד מטיפוסי הצומח.
 8.2.2התפלגות שיטות המיפוי בסקר
כאמור לעיל ,בסקר זה בוצע שימוש במספר שיטות למיפוי הצומח ,בשתי דרגות שונות של רזולוציה:
א .דף תצפית מלא ביחידה :רישום מיני הצמחים העיקריים וקביעת תצורת וטיפוס צומח ביחידת
הצומח.
ב .תצפית מבחוץ :במקרים שבהם תנאי השטח אפשרו תצפית טובה אל היחידה ,בייחוד בתצורות
צומח פתוחות ,הוגדרה היחידה בתצפית .אלו בעיקר יחידות אליהן הנגישות קשה.
מבחינת התפלגות שיטות המיפוי עולה שכ 87%-משטח הסקר מופה בפועל בשטח (שיטות המיפוי:
תרשים מפורט ודף תצפית מלא) ,ובשאר  13%מהשטח בוצע הסיווג על סמך תצפית מבחוץ (בעיקר
משוכות אשלים נטועות שנצפו תוך כדי נסיעה).
איור  .4התפלגות שיטות מיפוי הצומח בשטח הסקר

 8.2.3חישוב הערכיות הבוטנית של טיפוסי הצומח בשטחי הסקר
עושר והרכב מיני הצומח מייצגים במידה רבה גם את פוטנציאל השטח מבחינת קבוצות בעלי-חיים
שונות ,ומהווים את הקירוב הטוב ביותר לייצוג המגוון הביולוגי כולו בשיקולי עלות-תועלת
( .)Mandelik et al., 2010לפיכך ,ערכיות הבסיס האקולוגית בסקרי הטבע והנוף שעורך מכון
דש"א ,מסתמכת בעיקר על הממצאים הבוטניים .בסקר זה בוצעה הערכת החשיבות הבוטנית של
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טיפוסי הצומח ,על סמך נתונים כמותיים שנאספו בסקר הצומח השיטתי שבוצע בשטח .זאת,
בהתאם למדד ערכיות משוקלל ,המורכב ממדדי המשנה הבאים:


עושר המינים ( 20%מהמדד) :ערכיות גבוהה לטיפוס צומח שתועד בו מספר מינים גדול יותר.
ישנה התייחסות לעושר המינים בכל אחת מצורות החיים בנפרד (בחלוקה ל :עצים ,שיחים ,בני-
שיח ,עשבוניים בני-קיימא ועשבוניים בני-חלוף) ,בין השאר כדי למתן את ההשפעה של מספר
המינים העשבוניים ,שתלויה מאד בעונת השנה וביכולות הסוקר .עושר המינים בכל צורת חיים
קיבל משקל שווה במדד המשוקלל של סעיף זה .בכל צורת חיים ,מס' המינים המקסימלי לטיפוס
צומח הוגדר כרף העליון (ציון מירבי) ,מס' המינים המינימלי הוגדר כרף התחתון (הציון הנמוך
ביותר) ,ובהתאם – בוצע נירמול עבור שאר הטווח לציון בטווח .100-0



הרכב המינים ( 20%מהמדד) :סעיף זה נועד להתייחסות ספציפית להרכב חברת הצמחים,
תוך מתן משקל למינים בסכנת הכחדה ,נדירים ואנדמיים מחד ,ולמינים פולשים/זרים מאידך.
o

מינים בסכנת הכחדה ,נדירים ואנדמיים ( 10%מהמדד) :מין שיש לו 'מספר אדום' (על פי:
שמידע ופולק ;2007 ,שמידע ועמיתיו ,)2011 ,קיבל ציון בהתאם למספר האדום שלו .4 +
מין נדיר שאין לו 'מספר אדום' קיבל ציון בהתאם לנדירותו (דרגת נדירות/שכיחות עפ"י:
פרגמן ועמיתיו ,)1999 ,בהתאם לפירוט הבא .2 = R ;3 = RP ;4 = RR :מין אנדמי שאינו
נדיר קיבל ציון  . 1בכל טיפוס צומח סוכמו ציוני כל המינים בסכנת הכחדה ,הנדירים
והאנדמיים .הציון המקסימלי הוגדר כרף העליון והציון המינימלי הוגדר כרף התחתון,
ובהתאם – בוצע נירמול לציון סופי לטיפוס צומח בטווח .100-0

o

מינים פולשים/זרים ( 10%מהמדד) :מין זר שאינו מוגדר כפולש קיבל ציון  ,-1מין שמוגדר
כפולש (דופור-דרור ;2010 ,דופור-דרור ועמיתיו )2013 ,קיבל ציון בהתאם ל'-מספר השחור'
שלו – =( 2פחות ' .)2מספר שחור' הוא רמת האיום האקולוגי שמהווה המין הפולש על פי
יכולתו לחדור לשטחים טבעיים ,יכולתו האללופתית ,ויכולתו ליצור יחידות צפופות (דופור-
דרור .)2010 ,מינים נטועים שאינם עונים להגדרות הללו ,לא קיבלו ציון .בכל טיפוס צומח
סוכמו ציוני כל המינים הזרים והפולשים .הציון המקסימלי הוגדר כרף העליון והציון המינימלי
הוגדר כרף התחתון ,ובהתאם – בוצע נירמול לציון סופי לטיפוס צומח בטווח .100-0



ייצוג הצומח הטבעי ( 20%מהמדד) :מתייחס למידת ההתאמה של צורת החיים הראשית ושל
המינים השליטים למצב הטבעי ,בהיעדר הפרות משמעותיות כמו נטיעה ,שריפה ,רעיית יתר,
השתלטות מין פולש שמשנה את אופי בית הגידול ,חישוף השטח וכד' .ככל שהדמיון רב יותר,
הערכיות גבוהה יותר .ייצוג הצומח הטבעי מורכב משני מדדי משנה (במשקל שווה):
o

צורת חיים ( 10%מהמדד) :מייצג את מרחק תצורת הצומח הגבוהה ביותר של המינים
המקומיים הנוכחים בשטח (בכיסוי של  2%מהשטח ומעלה) ,מתצורת הצומח הראשית
שכוללת את המינים הזרים – אם ישנם ,בהתאם למטריצת הדמיון הבאה:
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טבלה  .7ניקוד ייצוג הצומח הטבעי – תצורת צומח
תצורת הצומח הגבוהה ביותר – מינים
מקומיים בלבד
שיחייה בתה עשבוניים ישימון
יער
יער
20
40
60
80
100
תצורת הצומח
שיחייה
40
60
80
100
80
הגבוהה ביותר
בתה
60
80
100
80
60
כולל מינים זרים
(נטועים/פולשים) עשבוניים
80
100
80
60
40
ישמון
100
80
60
40
20

o

מינים שליטים ( 10%מהמדד) מתייחס להתאמת המינים השליטים (המרכיבים את שם
טיפוס הצומח) לאזור :נוכחות מינים שליטים שהם מיני באשה (סגטליים/רודרליים) ,זרים
לאזור ו/או פולשים מורידה את הערכיות ,בהתאם לטבלת הניקוד הבאה:
טבלה  .8ניקוד ייצוג הצומח הטבעי  -מינים שליטים
התאמת המינים השליטים לאזור הסקר
כל המינים השליטים אופייניים לאזור הסקר
מין שליט אחד לפחות הוא מין באשה
מין שליט אחד לפחות הוא זר לאזור הסקר
מין שליט אחד לפחות מוגדר כפולש

ניקוד
100
67
33
0

הניקוד מתקבל לפי הסעיף המחמיר יותר .לדוגמה ,טיפוס צומח שבו מין שליט פולש אחד,
מין זר אחד ומין באשה אחד ,יקבל ניקוד  0בסעיף זה .הגדרת מין פולש עפ"י דופור-דרור
( )2019 ,2010ודופור-דרור ועמיתיו ( .)2013מינים זרים לישראל שאינם מופיעים בספר
המינים הפולשים ,מינים נטועים שתחום תפוצתם במדינות קרובות ,ומינים ארץ-ישראליים
שנטועים בתחום הסקר מחוץ לתחום תפוצתם – הוגדרו כמין 'זר לאזור הסקר' .מינים
נטועים בתחום הסקר שנמצאים בתחום תפוצתם הטבעי הוגדרו כמינים אופייניים לאזור
הסקר .הגדרת מין באשה עפ"י דנין ( ,)2006מינים שזיקתם לבתי-גידול מופרעים תוארה
בקטגוריות' :גדל רק בבתי-גידול שנוצרו או עוצבו על ידי האדם' ,ו'-גדל בעיקר בקרבת
האדם ,אך גם בבתי-גידול טבעיים' ,ולעתים גם בקטגוריה' :גדל בערך חצי בבתי-גידול
טבעיים ,וחצי בקרבת האדם' ,בהתאם לשיקול דעתו של הבוטנאי.


נדירות אזורית ( 10%מהמדד) :מתייחסת לאחוז השטח שבו נמצאת תצורת צומח מפורטת
מכלל השטח הפתוח שאינו חקלאי בתחום הסקר .ערכיות גבוהה יותר ניתנה לתצורת צומח
מפורטת נדירה יותר בסקר .בכל תצורת צומח ,הציון המקסימלי הוגדר כרף העליון ,ובהתאם –
בוצע נירמול לציון סופי לתצורת צומח בטווח .100-0



נדירות ארצית ( 10%מהמדד) :מתייחסת ליחידה האקולוגית בקנה המידה הארצי (רותם
ועמיתיו )2016 ,שבה נמצאת יחידת הצומח ,בהתאם להגדרות הבאות:
o

ערכיות מירבית :יחידה אקולוגית קטנה (עד  1,000קמ"ר ארצי) ,שאינה מיוצגת מספיק
בשטחים מוגנים (פחות מ 17%-משטחה).

o

ערכיות גבוהה מאד :יחידה אקולוגית גדולה (מעל  1,000קמ"ר) ,שאינה מיוצגת מספיק
בשטחים מוגנים (פחות מ 17%-משטחה).

141

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

o

ערכיות גבוהה :יחידה אקולוגית קטנה (עד  1,000קמ"ר) ,שמיוצגת מספיק בשטחים מוגנים
(יותר מ 17%-משטחה).

o

ערכיות בינונית :יחידה אקולוגית גדולה (מעל  1,000קמ"ר) ,שמיוצגת מספיק בשטחים
מוגנים (יותר מ 17%-משטחה).

o

ערכיות נמוכה :חקלאי או מבונה.

בתחום הסקר הנוכחי מיוצגות כמפורט בפרקי המבוא ,שלוש יחידות אקולוגיות :לס בנגב ובערבה
הוגדרה בערכיות גבוהה מאד ,חולות פנימיים הוגדרו בערכיות גבוהה ,ובתות ושיחיות מדבריות
הוגדרו בערכיות בינונית ,בהתאם לטבלה הבאה:
טבלה  .9ערכיות יחידות אקולוגיות בתחום הסקר
יחידה אקולוגית
לס בנגב ובערבה
חולות פנימיים בנגב ,בערבה ובמדבר יהודה
נחלים אלוביאלים איתנים



שטח (קמ"ר)
כ2,200-
כ800-
כ100-

מוגן
פחות מ17%-
מעל 17%
מעל 17%

ערכיות
גבוהה מאוד
גבוהה
גבוהה

מורכבות מבנית ( 15%מהמדד) :ההנחה היא שככל שיש יותר צורות חיים טבעיות שמיוצגות
בתצורת הצומח (מעל רמת סף של  2%כיסוי) ,כך המורכבות המבנית שלה מבחינת הצומח –
גבוהה יותר ,ולכן היא מייצרת יותר נישות אקולוגיות וחשובה יותר לשימור .כל צורת חיים
הוסיפה  20נק' לציון (צורת חיים אחת =  20נק' ,שתי צורות חיים =  40נק' וכיו"ב) 5 .צורות
חיים ומעלה קיבלו את הציון המירבי.



כושר השתקמות למצב נוכחי ( 5%מהמדד) :ההנחה היא שככל שצורת החיים הראשית גבוהה
יותר ,כך משק המים בקרקע משופר יותר מחד (פוטנציאל) ,ולאחר פגיעה – הזמן שנדרש
להשתקמות יהיה ארוך יותר מאידך (סיכון) .לכן חשובה יותר ההגנה על צורות החיים הגבוהות
יותר ,שמקבלות דירוג ערכיות גבוה יותר .כך ,עצים מעידים על פוטנציאל משק המים בקרקע
הטוב ביותר ,ולאחר פגיעה – נדרש להם פרק הזמן הארוך ביותר להגיע מחדש למצבם הנוכחי,
ולכן הם מקבלים את הציון הגבוה ביותר .צורות החיים הנמוכות יותר מקבלות ציון נמוך יותר
בהתאמה ,עד לעשבוניים בני-חלוף ,שמעידים על פוטנציאל נמוך של משק המים בקרקע ,ויכולת
ההתחדשות שלהם היא המהירה ביותר (עצים =  ,100שיחים =  ,80בני-שיח =  ,60עשבוניים
בני-קיימא =  ,40ועשבוניים בני-חלוף = .)20
בתצורות צומח שבהן יש צורות חיים גבוהות יותר מצורת החיים הראשית ( ,)10%-3%הערכיות
עולה בהתאם למרחק צורת החיים הנוספת מצורת החיים הראשית:



o

שיחייה עם עצים/בתה עם שיחים/עשבוניים עם בני-שיח – תוספת  5נק'.

o

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

o

עשבוניים עם עצים – תוספת  15נק'.

הערכת מומחה :בכל מקרה ,תוצאת המדד המשוקלל שמתקבלת מהחישוב עוברת ביקורת של
בוטנאי/ת מומחה ,שיכולים לבחון את מידת המהימנות של המדד בהתייחס למצב האמיתי
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בשטח .במידה שנמצאת לדעת המומחה אי-התאמה ,הוא או היא יכולים לערוך תיקון בערך
המדד המתקבל ,ולנמק את החלטתם.
 8.2.4ניתוח הנתונים
הנתונים המרחביים עובדו בתכנת ממ"ג  ,)ArcGIS 10.3 for Desktop, Esri®( ArcGISוהועברו
לגיליונות  )Microsoft® Excel® 2010 SP1( Excelולניתוח בתכנת .RStudio

8.3

תוצאות

 8.3.1כללי
שטח הסקר כולל את התפר שבין מדבר הנגב הצפון-מערבי למישור חוף הים-התיכון הדרומי ,ולכן
האקלים והנוף עוברים בין מדברי בחלקי הסקר הדרומיים המכוסים בחולות נודדים ,לבין ספר ים-
תיכוני בחלקים הצפוניים ,הקרובים מבחינות רבות לשפלת פלשת .בשטח קטן יחסית זה ,ישנו מעבר
חד מצמחייה בעלת מאפיינים ים-תיכוניים בצפון ,לצמחייה בעלת אופי מדברי בדרום .נמצאים כאן
מינים מדבריים הנפוצים בנגב ,בקצה גבול תפוצתם הצפוני-מערבי ,ומינים ים-תיכוניים ,הנפוצים
במישור החוף ,בקצה תפוצתם הדרומי-מזרחי .השוני בחברות הצומח כתלות בממוצע המשקעים
הרב-שנתי ניכר בבירור – בעוד שצפון אזור הסקר מאופיין בנופי שפלה בשליטת עשבוניים ,ומופיעים
בו בני-שיח יובשניים רק במחשופי החוסמס ,במרכז שטח הסקר מתחלף נוף הצומח בבתות
מדבריות שמורכבות בלעדית ממיני צמחים שמותאמים לאקלים הנגב היבש ,וכוללות גם מינים
שגדלים במדבר הקיצוני ,כמו שיטה סלילנית ואטד ערבי .מדרום לקו ניר-יצחק – צאלים ,השדות
החקלאיים נעצרים (למעט אזור בני-נצרים) ,והשטח מכוסה כולו בחול המוסע ברוח ,ונוף הצומח
דליל מאד .להלן פירוט תוצאות הסקר הבוטני מצפון לדרום.
א .צפון חבל אשכול
צפון אזור הסקר ברובו מעובד בחקלאות אינטנסיבית .המשארים העיקריים הם היערות הנטועים,
בתרונות הנחלים ושמורת מכתש בארי .משארים אלה ,מלבד מכתש בארי ,מכוסים בחורשות
וביערות נטועים בצפיפויות משתנות ,שמורכבים ממיני מחטניים – בעיקר אורן ירושלים ואורן
קפריסאי ,מיני איקליפטוס שונים ,אשל הפרקים ,ברוש מצוי וטטרקליניס מפריק.
מכתש בארי הוא השטח הטבעי השמור העיקרי באזור זה .שמורת המכתש מאופיינת בטיפוסי
הצומח :עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון זקנן שעיר; עשבוניים בני-חלוף ואספרג
ארוך-עלים/אטד ערבי בצפון השמורה; עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים
בני-חלוף ,עירית גדולה ומתנן שעיר באזור הקרוב לבארי; ועשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים
בשלטון זקנן שעיר ,עשבוניים בני-חלוף ואספרג ארוך-עלים/אטד ערבי בחלקו המערבי .ניתן לראות
בשטח זה היטב את הקרקעות השונות שמופיעות באזור ואת השתנות הצומח על פיהן:

143

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול



הקרקע החומה-בהירה לסית היא העשירה ביותר בצומח עשבוני ,ובחורף היא מכוסה במרבדי
שיבולת-שועל נפוצה ומלעניאל מצוי.



שכבות החרסית שנחשפות מתחת לקרקע הלסית מתאפיינות בסירה קוצנית ולחך כרתי ,ושיזף
מצוי בערוצים .שכבה זו נחשפת בבתרונות.



מתחת לשכבת החרסית מופיעה שכבת חוסמס ,שנוצר כנראה מהתעשרות קרקע חמרה בגיר.
זו הקרקע היובשנית יותר באזור ,והחולית יותר ,ומזכירה כורכר בצומח שעליה .החוסמס נחשף
בעיקר במפנים דרומיים של בתרונות ומדרונות ,ומאופיין בעושר גבוה של צומח מעוצה ועשבוני
כאחד ,והרכב צומח שחלק גדול ממנו מאפיין בתי-גידול מדבריים .שולטים בו קורנית מקורקפת,
לוטמית דביקה ולוטמית ערבית ,קזוח עקום ,מרווה מצרית ולוטם שעיר.



בחוסמס מכוסה בשכבה דקה של חרסית או לס ,שולטים זקנן שעיר ,מתנן שעיר ועירית גדולה,
ובשולי הבתרונות אטד ערבי ושרביטן ריסני.

על מחשופי חוסמס מגיעים שני מינים אנדמיים לנגב לקצה גבול תפוצתם :שום קולמן ,ואחילוף הנגב
(מין בסכנת הכחדה שטרם תואר רשמית למדע) .באזור זה מגיע מין נוסף לקצה גבול תפוצתו
הדרומי העולמי :זהבית שרונית – מין בסכנת הכחדה שאנדמי למישור החוף בישראל ובדרום לבנון,
מקיימת כאן אוכלוסיית קצה ,במופע שונה מעט מהצורה האופיינית לה .ייתכן שהאוכלוסייה הזו
מהווה חלק מזן שונה וחדש של המין.
דבורנית דינסמור תת-מין בארי ( ,)Shifman, 2011תוארה מאזור שמורת בארי ונקראה לכבוד אחיו
של המתאר ,בארי שיפמן ,ועל שם המקום ממנו תוארה .היא נבדלת מהמופע הרגיל של דבורנית
דינסמור שנפוץ בחבל הים-תיכוני במספר מאפיינים בדגם הצבעים של הפרח ,ולעיתים מוצאים
פרטים שעלי העטיף החיצוניים שלהם צבועים בוורוד חזק .טקסון זה אנדמי לאזור שפלת הנגב
ודרום שפלת פלשת ,ולא גדל באף מקום אחר בעולם.
אירוס ארץ-ישראלי במופע תכלכל דווח מדרום שפלת יהודה ומדרום הרי יהודה ,אך האירוסים
באזורים האלה מתאפיינים בפרחים מנוקדים בתכול-חיוור אפרפר .באוכלוסיות שבאזור בארי-
כיסופים מוצאים פרטים בעלי פרחים מרהיבים ביופיים ,שמוכתמים בכחול עמוק וחזק .מופע זה של
אירוס ארץ-ישראלי לא קיים באף מקום אחר בעולם ,וחשוב לשמור עליו.
יערות בארי מאופיינים בטיפוסי יער אופייניים ,כגון :יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים,
זקנן שעיר ושרביטן מצוי; יער פתוח בשלטון איקליפטוס ב.מ ,.זקנן שעיר/עשבוניים בני-חלוף
ושרביטן ריסני/אטד ערבי/מתנן שעיר; ויער צפוף בשלטון אורן ירושלים ,ברוש מצוי ואיקליפטוס ב.מ.
אזור יערות כיסופים מאופיין בטיפוס הצומח :יער פתוח בשלטון איקליפטוס ב.מ ,.זקנן
שעיר/עשבוניים בני-חלוף ושרביטן ריסני/אטד ערבי/מתנן שעיר .בשטחים המיוערים ביער כיסופים
ובמשארים המערביים ניתן למצוא קרחות ושטחים בכיסוי עצים דליל .בכתמים אלה ניתן למצוא
משארים של חברות הצומח המקוריות של השטח ,שדומות לטיפוסי הצומח שנמצאו במכתש בארי.
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חברת הצומח במחשופי החוסמס בקרחות יער אלה זהה לזו שבחוסמסי בארי ,עשירה במיוחד
וכוללת מיני גיאופיטים ובני-שיח רבים ,ביניהם מינים נדירים ,אנדמיים ,מינים בקצה גבול תפוצתם,
ואף צורות ייחודיות ובלעדיות לאזור :דבורנית דינסמור מזן בארי ,ואירוס ארץ-ישראלי במופע כחול-
כותרת.
קרחות היער בחלקים המערביים שצמודים לגדר הביטחון עם רצועת עזה מאופיינים בבתה פתוחה
בשלטון קורנית מקורקפת ועשבוניים בני-חלוף .אזורים אלה קרובים לחוף ,והקרקע מתעשרת בחול
ובחרסית .במחשופי החוסמס כאן מופיעים מינים שמאפיינים את מישור החוף ,ומגיעים כאן לקצה
גבול תפוצתם הדרומי האזורי :חלבלוב החוף ,אלקנת הצבעים ואירוס ארץ-ישראלי ,וגם מינים
אנדמיים למישור החוף שזה גבול תפוצתם העולמי :שום תל-אביבי ,פשתנית יפו ,קחוון פלישתי,
תלתן פלישתי ודבקת פלשת (קחוון ,תלתן ודבקה נמצאו במסגרת הסקר באתר נקודתי אחד נוסף,
דרומי יותר ,בבתרונות הבשור).
נטיעות לאורך ערוצי נחלים מאופיינות ביער בצפ' בינונית בשלטון איקליפטוס המקור ,עשבוניים בני-
חלוף ושרביטן ריסני/אשל הפרקים; ויער בצפ' בינונית בשלטון אורן ב.מ ,.עשבוניים בני-חלוף וברוש
מצוי .קרחות יער ומשארים טבעיים באזור זה מאופיינים בעשבוניים בני-חלוף עם עצים פזורים
בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,אשל הפרקים ושיטה סלילנית/ינבוט ב.מ/.איקליפטוס ב.מ ;.ועשבוניים
בני-חלוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,אשל הפרקים ושיטה סלילנית/ינבוט
ב.מ/.איקליפטוס ב.מ ..באזור נחל סחף ,לפני הישפכו אל הבשור ,ניכרות שכבות חול וחרסית,
ומצוייה בו חברת צומח ייחודית בתת היער :רותם המדבר שולט בערוץ החולי ,ובכתפיים מופיעים
כתמים בשלטון סירה קוצנית ולענה חד-זרעית ,אטד ערבי ושרביטן ריסני ,שיזף מצוי ושיטה סלילנית.
ב .נחל בשור ומרכז הסקר
אפיק הבשור מאופיין בחורש נחלים של אשל היאור וקנה מצוי ,ובשוליו שיחיות של מלוח קיפח
וכתמים בשלטון ינבוט השדה .בערוץ הנחל גדלים מיני עצים פולשים רבים ,בעיקר שיטת עלי-
הערבה ושיטה כחלחלה ,ובמעיין אחד ,ממזרח למצפה שי ,נמצאה אוכלוסייה גדולה של צמח המים
הנדיר ניידת החוף ,בבריכת מים פתוחה שניזונה מנביעה באפיק הנחל .מעיין עין הבשור מופר בשל
הפיתוח התיירותי ,ואין בו צמחי מים.
בתרונות נחל בשור מאופיינים בקרקע לסית ,ומפותחת בה בתה מדברית דלילה בשלטון יפרוק
המדבר ,מלווה ע"י מלחית אשונה ונואית קוצנית ,וע"י שיחים פזורים של אטד ערבי ,שרביטן ריסני,
רותם המדבר ומתנן שעיר .בבתרונות הבשור מופיעים גם עצים בודדים של שיטה סלילנית ,בעיקר
בין רעים לצאלים ,שמתאפיינת כאן בגבול תפוצתה הצפוני ,בדגם דליל מאד .בגלל כמות המשקעים
הגבוהה ביחס לרוב שטח תפוצתה בארץ ( 250-150מ"מ) ,השיטה גדלה כאן על פני השטח כולו,
ולא רק בערוצים – בעוד שבאזורים הצחיחים במזרח הארץ שמהווים את עיקר תפוצתה בישראל,
היא גדלה כמעט רק בערוצים (.)Halevy, 1974
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לאורך כתפי הערוץ ובבתרונות נחשפות שכבות סלע טין וכורכר מגילאים שונים .במחשופי הכורכר
שנחשפים בערוצי הבתרונות מופיעים בני-שיח ועשבוניים בני-קיימא שמאפיינים חולות במדבר:
שמשון סגלגל ושמשון יושב ,בר-עכנאי שיחני ומלענן החוף .במצוקים שהטין יוצר ,למשל ליד המעיין
שממזרח למצפה שי ,גדל צלף מצרי – שיח מדברי שגדל בקירות סלע.
בבתרונות הלס של הבשור ,מדרום לרעים ,מופיעים תלכידים גירניים בלס ,שנוצרו מחילחול תמיסות
גירניות שהומסו במי הגשמים ,או עלו בכוח הנימיות משכבות תחתונות (גזית ,)1986 ,והופכים אותו
לפריך וסחיף יותר .במקומות אלה שולטים בעיקר עשבוניים בני-חלוף ,בליווי נואית קוצנית ואטד
ערבי.
בערוץ הראשי של נחל בשור ובחלק מערוציו נחשף כורכר גס-גרגר שהורבד לאחר הצפה מחודשת
של הים התיכון וחדירתו לבקעת באר-שבע לפני כ 5-מליוני שנה (גזית .)1986 ,בחלק מהמחשופים
גדלים צמחי מדבר אופייניים למעונות סלעיים ,כמו ערטל מדברי ,ומצויים גם מיני שבלולים אופייניים
לסלעים שנעדרים משאר שטח הסקר – כמו סלעון מגובשש .בכמה נקודות נוצרה סחיפה של כורכר,
שהתפורר בחזרה לחול .במקומות אלה מופיעה בתה של לענה חד-זרעית ,מלווה בשמשון סגלגל
וצמחים אחרים אופייניים לחולות החוף.
באזור זה עובר גבול תפוצתו הצפוני של אירוס הנגב ,מין בסכנת הכחדה שאנדמי לחולות מערב
הנגב וחודר מעט לצפון-מזרח סיני .אוכלוסיותיו הצפוניות ביותר בעולם תועדו בבתרונות נחל בשור,
ליד מגן ומדרום לאורים .חלקן ככל הנראה כבר נכחדו ,יחד עם אוכלוסיות אחרות בתחום הסקר,
וייתכן שבעתיד הקרוב ייסוג קו התפוצה של אירוס הנגב דרומה אל קו חולות צאלים – ניר-יצחק.
מישורי נחל בשור ניתנים לחלוקה לשני אזורים עיקריים .כתפי הנחל ,שהם השטחים המישוריים
שבין ערוצי הבתרונות לבין השדות ,ומישורי הבשור .כתפי הנחל הלא מיוערים מאופיינים בטיפוסי
צומח שבהם שולטים עשבוניים בני-חלוף חד-שנתיים ,שמלווים בנואית קוצנית ,אטד ערבי ,רותם
המדבר ,מתנן שעיר ושרביטן ריסני – שיוצרים לעיתים רחוקות שיחיות מקובצות .בשטחים הנטועים
שולטים עשבוניים בני-חלוף ,מלווים בזקנן שעיר ובשיחי שרביטן ריסני ואספרג ארוך-עלים .מישורי
הבשור הינם ברובם הגדול אזורים חקלאיים .חקלאות זו מאופיינת בגידולי שדה ,ללא נטיעות או
משארים טבעיים לאורך השדות .מעט השטחים הפתוחים שאינם מעובדים באזור זה הינם נטועים,
כמו יער מגן .יערות אלה מאופיינים בנטיעות של איקליפטוסים ומיני שיטים ,בליווי של מעט צמחייה
עשבונית בעיקרה.
ג .דרום הסקר
בדרום ובדרום-מערב הסקר ,מרכיב החול בקרקע עולה .באזור זה מכסה החול שכבה של קרקע
חומה – לס אלוביאלי או לס אבני .כיסוי החול שעומקו משתנה בין  20ס"מ למטר אחד ,משפר את
תנאי בית הגידול .המשקעים שיורדים נקלטים ברובם בקרקע והנגר העילי קטן .כמו כן ,מקטין החול
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את שיעורי ההתאדות הישירה ,ומעלה את כמות המים הזמינים בקרקע בהשוואה לקרקעות לס ללא
חול .קרקע זו פורייה יותר גם בהשוואה לחולות הנודדים ,מאחר שקיבול המים שלה גבוה יותר.
בחלק זה של הסקר כמעט כל השטח עבר פיתוח חקלאי ,והמשארים הטבעיים קטנים מאד ונדירים.
בחלקן מפותחת בתת נואית קוצנית ,ורובן נשלטות ע"י עשבוניים בני-חלוף .בכמה מהמשארים (כמו
ליד ניר-יצחק וגבעת האירוסים של גבולות) שרדו אוכלוסיות של אירוס הנגב – מין אנדמי שגדל רק
במערב הנגב ,בעל פרחים גדולים בגוון סגול עמוק.
מצפון לשטחי החולות של צאלים-חלוצה ,מצויה רצועת שטח פתוח וטבעי של חול-לס .בשטח זה
מפותחת בתה דלילה של שמשון יושב ,מלווה במתנן שעיר ,מלענן מנוצה ודוחן אשון .בשטחים אלה
גדלות פטריות הכמהין ,שגדלות בעזרת מיקוריזה על שורשי השמשון.
בדרום שטח הסקר משתרע שטח חולות גדול ,בין צאלים במזרח הסקר ,לגבול סיני במערבו .ניתן
לחלק את שטחי החולות באור זה לשלושה סוגים עיקריים בעלי מאפייני צומח שונים:


החול האדמדם של חולות צאלים מאופיין במישורים מיוצבים למחצה ,ובהם מפותחת בתה
דלילה של לענה חד-זרעית ,מלווה ע"י מלענן החוף ,דוחן אשון ,מתנן שעיר ,נואית קוצנית,
פגוניה ערבית ורותם המדבר .באזור שממזרח לצאלים מופיעים עצי שיטה סלילנית בודדים,
ופרטים נדירים של שבטוט מצוייץ ,ששולט בחולות מישור ימין שמחוץ לשטח הסקר.



החולות מדרום לגבולות מאופיינים בדיונות גבוהות שכיוונן צפון-מזרח לדרום-מערב ,וביניהן
עמקים מיוצבים .על הדיונות שולטים דוחן אשון ומלענן החוף ,ובעמקים שולטת נואית קוצנית,
מלווה בשמשון יושב ,מתנן שעיר ורותם המדבר .אזורים מישוריים מיוצבים בצפון ובמערב
השטח נשלטים ע"י יפרוק המדבר או שמשון יושב ,מלווה במלענן החוף ומתנן שעיר.



החולות הצעירים ביותר ,מדרום לבני-נצרים ,שנושקים לגבול סיני ,הם הפחות מיוצבים מכל
סוגי הקרקעות בשטח הסקר .הם יוצרים דיונות גדולות שביניהן שקעים ,והצומח בהן מגוון
ונשלט בעיקר ע"י עשבוניים בני-חלוף ,שביניהם פזורים בדגם דליל בני-שיח שונים :נואית
קוצנית ,יפרוק המדבר ,לענה חד-זרעית ,שמשון יושב ושמשון סגלגל ,ושיחים :רותם המדבר,
אטד ערבי ומתנן שעיר.

בשטחי סוגי החולות הצפוניים מספר רב של אתרים של אירוס הנגב .שטח זה מהווה את עיקר
תפוצתו בארץ ובעולם .בכל אזורי החולות ,ובמיוחד סביב בסיס צאלים ,ניטעו קבוצות של אשל
הפרקים במטרה לייצב את הקרקע סביבם .לאשלים יש השפעה חזקה על הצמחים בתחום שתחת
חופת כל עץ ,והחול שנאסף סביב החורשות לתלוליות חול נודד מהווה בית-גידול שונה משאר השטח
סביב.
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 8.3.2גורמים שמשפיעים על הרכב חברת הצומח בסקר ואופייה
א .ייעור
כאמור ,מרבית המשארים והשטחים שאינם מעובדים לחקלאות בשטח הסקר ,מיוערים .למעשה,
תאי השטח היחידים בשטח הסקר שבהם השטח אינו מעובד ואינו מיוער הם שמורת בתרונות בארי,
בתרונות נחל בשור ,והחולות בדרום השטח .מובאת כאן התייחסות לעצים הנטועים העיקריים
במשארים בשטח הסקר:


איקליפטוס :העצים הנטועים ביותר בשטח הסקר הם מינים שונים של איקליפטוס – סוג רב
מינים ממוצא אוסטרלי .האיקליפטוסים יוצרים סביבם שכבת עלים יבשים שמכסה את הקרקע
ומעכבת התבססות צמחים (ברנד ועמיתיו .)2002 ,אף שהאיקליפטוסים אינם מהווים מינים
פולשים בשטח הסקר ,ואינם מתרבים בו ספונטנית ,הם פוגעים בצמחייה המקומית – בעיקר
בנטיעות צפופות ,ומורידים משמעותית את עושר המינים בשטח שסביבם .פרחי האיקליפטוסים
העשירים בצוף מתאימים לדבורת הדבש (ולכן מיני איקליפטוס נחשבים לצמחי צוף חשובים
בחקלאות הדבש) שאינה מקומית לשטח הסקר ,ודוחקת ממנו מינים מקומיים של דבורי בר.



מחטניים :בעיקר בצפון ובצפון-מערב שטח הסקר ניטעו אורן קפריסאי ,אורן ירושלים ,ברוש
מצוי וטטרקליניס מפריק .בעוד שברוש מצוי ואורן ירושלים הם מינים מקומיים בארץ ,הם אינם
מקומיים לשטח הסקר ,או בכלל לנגב ולשפלה .מין האורן הנפוץ יותר בחורשות – אורן קפריסאי
(=אורן ברוטיה) הוא מין לא מקומי שניטע ביערות קק"ל ומתפשט בהם ומהם באופן ספונטני.
גם האורנים יוצרים אפקט אללופטי במרבדי המחטים שנערמים תחתם ,ומעכבים נביטת מינים
מקומיים.



טטרקליניס מפריק :עץ דומה לברוש שמוצאו בהרי האטלס ,והפך בשנים האחרונות לפולש
מדאיג בחלקים שונים של הארץ (דופור-דרור .)2019 ,בחורשות טטרקליניס שבערוצי נחל גרר
בצפון שטח הסקר נצפו מאות רבות של זריעים צעירים ,ומאות זריעים בוגרים שמסוגלים
להתרבות בעצמם.



אשל הפרקים :אשל הפרקים הוא עץ גדול שניטע בנגב ובדרום מישור החוף ע"י הבריטים וע"י
קק"ל למטרת ייצוב חולות .המין ,שמקורו במערב אפריקה ,מקיים אוכלוסייה טבעית בערוצים
גדולים בעלי תשתית חצצית בעמק הערבה ובדרום הנגב (נחל פראן ,נחל הערבה) ,אך בשטח
הסקר הוא מחוץ לתחום התפוצה הטבעי שלו .אשל הפרקים ניטע במרכז שטח הסקר ובדרומו,
כשובר רוח בין חלקות ובצידי כבישים .שם הוא יוצר סבך צפוף ומוצל שבתוכו גדלים בעיקר מיני
צמחים אופייניים למעונות מופרים ,ובהם גם מינים פולשים .במקומות שבהם הוא ניטע בצורה
דלילה יותר (למשל בחולות הדרומיים) ,יש לו השפעה חלשה יותר על הרכב הצומח סביבו.



ינבוט :המינים האמריקאיים בסוג ינבוט שמשמשים לגינון בארץ קשים להגדרה ומכליאים
ביניהם ,הן בטבע והן במקומות שבהם ניטעו כעצי שדרה ונוי .הינבוטים הנטועים בשטח הסקר
שייכים ברובם כנראה למין ינבוט המסקיטו – מין פולש אגרסיבי ,ואחד משלושת המינים
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הפולשים החמורים ביותר בשטח הסקר ,יחד עם שיטה כחלחלה וכנפון זהוב( .דופור-דרור,
 .)2019הינבוט ניטע במפוזר בכל אזורי שטח הסקר ,וזריעים שלו נמצאו גם כן בכל אזורי
הסקר .חורשות של ינבוטים ניטעו ליד רעים ,וקבוצות שלו (בכלל זה נטיעות צעירות וחדשות,
למרות מעמד המין כפולש בעייתי) ניטעו בכיסופים ,בבארי ,בפארק אשכול לאורך הבשור
התחתון ובמקומות נוספים .בכל שטחי הלס פזורים זריעים ועצים נטועים של ינבוט המסקיטו.


עצים מקומיים :פרטים פזורים של שיזף מצוי ושל שיטה סלילנית ,שניהם מינים מקומיים לשטח
הסקר ,ניטעו במערב ערוץ הבשור ובמקומות נוספים ,מועטים יחסית ,במעורב עם מיני עצים
אחרים.



שרידי בוסתנים :בעיקר בצפון-מערב שטח הסקר ניתן למצוא שרידי בוסתנים של כפרים
נטושים ,בהם שרדו עצי שקמה גדולים ,קבוצות של צבר מצוי ופרטים פזורים של שקד מצוי
והדרים.

לסיכום ,רוב מוחלט של מיני העצים הנטועים בשטחים הפתוחים בשטח הסקר אינם מינים מקומיים,
וכמה מהם אף מהווים פולשים בדרגות חומרה שונות .נופי הצומח הטבעיים המקומיים באזור זה
כוללים מיני עצים מועטים ,ואלו היו בשטח בתפזורת דלילה וכתמית .הייעור כשלעצמו פוגע בנוף
הצומח המקומי ודוחק מיני צמחים מקומיים .היבט נוסף של הייעור שפוגע בצומח הוא יצירת 'שיחים'
– תלמים מוארכים להגדלת הנגר שמקבלים השתילים .יצירת ה'-שיחים' פוגעת בקרום הקרקע
ובצומח ,ויוצרת הפרה שמאפשרת התבססות מינים פולשים וצמחי מעונות מופרים.
ב .רעייה
אזורי הרעייה העיקריים הם :בארי ,חניון רעים – נחל אסף ,בתרונות הבשור והחולות הדרומיים.
בסמיכות למכתש בארי נמצאות חוות לגידול בקר ,שרועה בשטח פתוח וגם בתוך השמורה .בעוד
שבשטח השמורה לחץ הרעייה נמוך יחסית ,בחלק מהשטחים שמחוץ לה השתנתה כליל חברת
הצומח בעקבות הרעייה האינטנסיבית ,ועתה היא נשלטת ע"י עירית גדולה ומתנן שעיר .אלו הם
מינים שמותאמים לרעייה שאינם נאכלים ,והשתלטו על השטח בעקבות מיעוט התחרות מצד מינים
נאכלים שהיו שולטים בו ,לו הייתה הרעייה מתונה יותר (והשולטים בשטחים שבהם הרעייה מתונה,
כמו בתוך השמורה) .במקומות שבהם לחץ הרעייה מתון ,נראה שהוא עוזר להנמיך את כיסוי
העשבים ,ובכך להעשיר את מגוון המינים בשטח ,עם זאת ,הדריכה פוגעת בקרום הקרקע ובמבנה
הקרקע ומזיקה לכורכר ולבתרונות .מומלץ להרחיק את הבקר מהבתרונות – שם הוא פוגע בקרום
הקרקע ומגביר את הסחיפה ,ולהשאיר אותו בשטח המישורי הגבוה שמסביב.
בחניון רעים ובמשארים אחרים באזור ,רועים עדרי צאן המופנים על ידי משרד החקלאות ורועים
עונתית בשטחי קק"ל בתיאום קק"ל ,ובשטחים שאינם מקרקעין קק"ל  -בתיאום עם המועצה .רעיית
הצאן ,כאשר היא מתבצעת ומנוהלת כהלכה (כלומר ,באופן מתון ובפיזור אחיד) מעשירה את המגוון
הביולוגי ,ובכלל זה את מגוון מיני הצומח בשטח .רעיית הצאן עוזרת להנמיך את עשביית הדגניים
שמכסה את הקרקע בתחילת החורף ,ובכך מאפשרת למיני גיאופיטים ,בני-שיח ועשבוניים רחבי-
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עלים להתפתח .רעיית צאן באזורי הים-התיכון והספר מתפקדת באופן דומה לרעיית עדרי אוכלי-
העשב הפראיים שחיו בשטח בתקופות קדומות .בבתרונות נחל בשור רועים עדרי כבשים ועיזים.
ככל הנראה הרעייה בשטחים אלה מתונה למדי ,ולא נראה שהיא משפיעה באופן ניכר על הצמחייה.
הצאן ככל הנראה מזיק פחות לקרום הקרקע מאשר בקר ,ואינו מהווה פגיעה חמורה במקומות
שבהם לחץ הרעייה אינו אינטנסיבי .בשטחי החולות בדרום השטח קיימת רעיית צאן וגמלים .גם
שם ככל הנראה לחץ הרעייה מתון והוא אינו פוגע בחברות הצומח הטבעיות.
ג .שריפות
בשנים האחרונות בעיקר ,השטחים הפתוחים באזור הסקר עברו מספר רב של שריפות ,בעיקר
בצפון השטח .בשמורת בארי ניכרים בסיסים שרופים של צמחי זקנן ,ופה ושם גם בני-שיח שנשרפו.
במשארים המיוערים שקרובים לגדר הביטוחן עם רצועת עזה ניכרים סימני שריפות חזקות .במכתש
בארי נראה שהשריפות לא הזיקו במיוחד לשטח  -הזקנן מתחדש מבסיסיו השרופים ,והגיאופיטים
בקרקע לא נפגעו .גם אין פגיעה משמעותית במעוצים בשטח .בחורשות שקרובות לגדר ,לעומת
זאת ,נראה שבוצעו דילולים וכריתות בעקבות השריפות (בנוסף לעצים שדיללה האש עצמה) ,ועכשיו
צפיפות העצים נמוכה יותר ובמקומם נוצרו כתמים פתוחים .ייתכן מאד שבעתיד יחזרו מינים מקומיים
לשטחים הפתוחים האלה ,ויתבססו מחדש חברות הצומח המקומיות שנעלמו עם כיסוי השטח
בעצים .במקומות מסויימים ,נראה שתהליכים אלו כבר פועלים.
ד .חקלאות
רוב רובו של שטח הסקר עבר פיתוח חקלאי אינטנסיבי ,ולא נותר בו צומח טבעי מקומי מלבד
במשארים מנותקים זה מזה .הניתוק בין המשארים פוגע במעבר הגנים ,הן בהפצת אבקה ,הן
בהפצת זרעים ,בין האוכלוסיות שמבודדות ל'-איים' שנותרו במשארים טבעיים .באזורי הבתרונות,
החריש החקלאי מתבצע רק בשטח המישורי שמעל הבתרון ,ומתאפשרת התבססות צומח טבעי על
קירות הבתרונות ,ובכך מפחית הצומח הטבעי את סחיפת הקרקע .מנגד ,בנגר העילי מגדות
הבתרון ,ש מכיל עכשיו כמות סחופת קטנה יותר ,קיים פוטנציאל מוסף (שקודם לכן נוצל להעברת
הסחופת) ,שגורם להגברת התחתרות האפיק .בנוסף ,ההשקייה הנוספת בשנים שחונות גורמת
לזרימת מים תחתית אל הבתרונות ,ובכך לסחיפה נוספת (ניר וקליין.)1977 ,
פסולת חקלאית אורגנית (גזם ואדמה גרופה) ואנאורגנית (צינורות ,רשתות ויריעות פלסטיק)
שמושארת בשטח או נערמת בגבולות החלקות ,יוצרת הפרעה ופוגעת בצומח הטבעי .דשן וחומרי
הדברה שנשטפים מהשדות פוגעים גם הם בצמחייה המקומית ,ומעודדים כניסת צמחים רודרליים
אל תוך השטח הטבעי .למשל – בבתרונות הבשור .חומרי הדברה ,דשנים והשקיית קיץ ,וההפרה
המתמשכת ,מביאים צמחים פולשים וצמחים רודרליים להתבסס בשולי החלקות החקלאיות ובתוך
מטעים ,ומשם להתפשט החוצה אל השטחים הפתוחים שמסביב .למשל – כנפון זהוב בחולות
הדרומיים ובפתחת שלום ,ינבוט ושיטים אוסטרליות בבתרונות ובנחל בשור .לאורך שדות רבים,
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במיוחד באזור ניר יצחק וכרם שלום ,נטועים אשלים .נטיעות אלה הינן צפופות ,ותת היער מכיל
בעיקר מיני צמחים אופייניים למעונות מופרים ,ומינים פולשים.
 8.3.3תצורות צומח וטיפוסי צומח
להלן פירוט טיפוסי הצומח (טבלה :)10
 8.3.3.1בתה דלילה מאד עם מעוצים פזורים בשלטון יפרוק המדבר ,אטד ערבי ושיטה סלילנית

תיאור טיפוס הצומח :בתה דלילה מאד עם מעוצים פזורים בשלטון יפרוק המדבר ,אטד ערבי ושיטה
סלילנית ,עם כתמי שיחיה פתוחה בשלטון אטד ערבי ,עשבוניים בני-חלוף ושרביטן ריסני.
טיפוס צומח אופייני לבתרונות ומישורי לס טבעיים או מופרים למחצה ,ואחד מטיפוסי הצומח
העיקריים של גדות הבשור .יפרוק המדבר שולט בעיקר בשטחי הבתרונות הסחופים בגדה המזרחית
של נחל בשור ,וקבוצות אטדים מנקדות בעיקר את פתחי הערוצים העליונים ,אך פזורות גם על שאר
השטח .באזורים אלה קיימות שיטים בודדות ענקיות וזקנות .ככל הנראה השיטים היו נפוצות יותר
בעבר במישורי הלס שמעל הבתרונות מאשר בבתרונות עצמם ,אך אלו נעלמו עם הפיתוח החקלאי
של שטחי הלס ,ושרדו כיום רק בבתרונות ,שבהם לא ניתן לעבד את האדמה .שיטים בודדות קיימות
בשטח הסקר גם באזורי החולות שמדרום לגבולות ולצאלים .במורד הערוצים היורדים מהבתרונות
אל נחל בשור שולטת שיחיית מלוח קיפח מלווה בעצי אשל ,המהווה חלק מטיפוס הצומח של הנחל.
בכמה נקודות בבתרונות קיימים כתמי כורכר קטנטנים שהוכללו בתוך הטיפוס המוכלל מפאת גודלם,
ובהם מופיעים מינים כמו שמשון יושב ורותם המדבר ,ובכמה מחשופים קטנים של סלעי חוף מופיע
ערטל מדברי .זהו מין האופייני לדרגשי סלע גירניים ברכסי הנגב ,וזה המקום היחיד בו הוא מופיע
בתחום הסקר.
כמו שאר טיפוסי הצומח העיקריים של גדות הבשור ,טיפוס זה נפוץ מצפון לדרום לאורך הגדה
המזרחית של הנחל ,וחולק לשני כתמים בהתאם להשתנות המצע מצפון לדרום מלס לחול-לס .אם
כי הרכב ופיזור הצומח המעוצה זהה לאורך השטחים הנשלטים על-ידי טיפוס זה ,הרכב המינים
בני-החלוף משתנה דרסטית בעקבות השינוי בהרכב הקרקע :בעוד שבאזור פארק אשכול הרכב
הצומח העשבוני אופייני לחלוטין לאזורי לס ,באזורים שמצפון לצאלים מצטרפים מינים רבים
האופייניים לחולות.
כיסוי צומח בן-קיימא5-2% :
מינים שליטים :יפרוק המדבר ,אטד ערבי ,שיטה סלילנית ,שרביטן ריסני
מינים מלווים :נואית קוצנית ,מלחית אשונה ,חורשף קטן-קרקפות ,רותם המדבר
מינים נדירים :אין תיעוד.
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד.
מינים מוגנים :כחלית ההרים ,שום קולמן ,נורית אסיה ,כלנית מצויה ,רותם המדבר ,שיטה סלילנית,
חצב מצוי
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 8.3.3.2בתה דלילה מאוד עם מעוצים פזורים בשלטון נואית קוצנית ,עשבוניים בני-חלוף ואטד
ערבי/שרביטן ריסני

תיאור טיפוס הצומח :בתה דלילה מאוד עם מעוצים פזורים בשלטון נואית קוצנית ,עשבוניים בני-
חלוף ואטד ערבי ,עם כתמי שיחייה פתוחה בשלטון אטד ערבי ,עשבוניים בני-חלוף ושרביטן ריסני.
טיפוס הצומח העיקרי השני של גדות הבשור ,הנפוץ בעיקר בבתרונות הלסיים שבגדה המזרחית
של הנחל .טיפוס זה דומה מאד לטיפוס הקודם ,אך בו מחליפה הנואית הקוצנית את היפרוק המדברי
כמין שליט .ייתכן שהנואית קשורה לתכולת גיר גבוהה יותר בקרקע .מבחינת המינים המלווים והרכב
הצומח העשבוני ,תצורה זו דומה למדי לבתת יפרוק המדבר .שיטה סלילנית ,לעומת זאת ,מלוות
רק את בתת היפרוק.
כמו בתת יפרוק המדבר ,גם טיפוס הנואית שולט לאורך גדת הבשור מצפון לדרום ,וגם אותו חילקנו
לשני כתמים כדי לייצג את השתנות מגוון המינים העשבוניים לאורך גרדיינט השתנות הרכב הקרקע
מלס לחול-לס.
כיסוי צומח בן-קיימא4-2% :
מינים שליטים :נואית קוצנית ,עשבוניים בני-חלוף ,אטד ערבי ,שרביטן ריסני
מינים מלווים :מלחית אשונה ,מתנן שעיר ,מלוח קיפח
מינים נדירים :בר-דרבן צהוב ,צהרון קטן
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :כלנית מצויה ,נורית אסיה
 8.3.3.3בתה דלילה מאד עם מעוצים פזורים בשלטון מלחית אשונה ,עשבוניים בני-חלוף ואטד
ערבי/שרביטן ריסני

תיאור טיפוס הצומח :בתה דלילה מאד בשלטון מלחית אשונה ,עשבוניים בני-חלוף ואטד
ערבי/שרביטן ריסני ,עם כתמי שיחיה פתוחה בשלטון אטד ערבי ,עשבוניים בני-חלוף ומלוח
קיפח/שרביטן ריסני.
טיפוס הבתה השלישי בגודלו מבין אלה שמאפיינים את בתרונות הלס של גדות הבשור .טיפוס זה
מופיע בעיקר בחצי הצפוני של שטח הסקר ולא שולט בשטחי חול-לס ,לכן לא נכללו בו שני הכתמים
שהובחנו בשני הטיפוסים הקודמים .מלחית אשונה ככל הנראה קשורה לכמויות גבוהות יותר של
גירניות ומליחות בקרקע ,וכתמי האטדים בה מלווים בשיחי מלוח קיפח בתדירות גבוהה בהרבה
מאשר בשני הטיפוסים הקודמים .אם כי הרכב הצומח העשבוני בה דומה למדי לזה שבבתות היפרוק
והנואית ,כנראה יש שוני בשפע של מינים מסויימים ,חובבי מליחות ,המופיעים כאן בכמויות
ובתדירות גדולות יותר ,בעיקר על המפנים הדרומיים של הבתרונות .באזורים מופרים מופיעים
כתמים בהם מלווה את המלחית ינבוט השדה.
כיסוי צומח בן-קיימא4-2% :
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מינים שליטים :מלחית אשונה ,עשבוניים בני-חלוף ,אטד ערבי ,שרביטן ריסני ומלוח קיפח
מינים מלווים :ינבוט השדה ,יפרוק המדבר ,נואית קוצנית ,חצב גלוני
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :כלנית מצויה ,נורית אסיה ,שום קולמן
 8.3.3.4בתה דלילה מאד עם שיחים בודדים בשלטון נואית קוצנית ,שמשון יושב ומתנן שעיר

תיאור טיפוס הצומח :בתה דלילה עם שיחים בודדים בשלטון נואית קוצנית ,שמשון יושב ומתנן
שעיר בעמקים בין דיונריים ,ועשבוניים בני-קיימא בשלטון דוחן אשון ,מלענן החוף ורותם המדבר על
גב הדיונות.
טיפוס צומח חשוב השולט בנתח נכבד משטחי החולות שבדרום תחום הסקר .זהו אחד משלושה
טיפוסים גדולים השולטים בדיונות החולות מהשכבה העתיקה יותר (חולות "ותיקים") ,ומופיע בחלק
הדרומי-מערבי יותר של חולות אלה .אף כי טיפוס זה שולט בשטח מוגדר למדי ,הגבולות בינו לבין
הטיפוסים הקרובים מטושטשים מעט .הדיונות הדרום-מערביות גדולות יותר ושטופות פחות
מהמזרחיות ,ומיוצבות יותר מהדרומיות (המורכבות מחול צעיר יותר) וככל הנראה גם לא מופרות
יחסית.
בעמקים הבין דיונריים כמעט לא קיים חול ,ונחשפת בהם שכבת הקרקע הלסית שתחתיו .בהם
שולטת נואית קוצנית בדגם דליל יותר או פחות ,ועולה גם על שולי הדיונות באזורים מיוצבים יותר.
על גב הדיונות ובצד הרוח שלהן שולטים עשבוניים בני-קיימא האופייניים לבתי-גידול חצי מיוצבים
כאלה – דוחן אשון ומלענן החוף ,מלווים בשיחים בודדים של רותם ,מתנן שעיר או אטד ערבי .מכיוון
ששני הטיפוסים שלובים זה בזה ,לא ניתן לחלק את השטח על המפה לשני טיפוסי צומח נפרדים,
ולכן ,וגם בגלל ההומוגניות היחסית של הופעתם בשטח ,הכללנו אותם כשני כתמים בטיפוס מוכלל
אחד.
בשולי השטח המערביים הדיונות הופכות תלולות פחות והשטח הופך למישורי כמעט באזור נווה.
באזורים כאלה נפוץ יותר השמשון היושב (השולט בשטחי החולות המישוריים) ויחד אתו גם פטריות
כמהין ושום הפטמות – מין בסכנת הכחדה האנדמי לישראל ,סיני ומזרח מצרים.
בטיפוס זה הוכלל גם שטח קטן ליד בסיס כיפת ברזל שנקרא "גבעת האירוסים של גבולות" .בשטח
זה התשתית חולית רק בחלקו ,ולסית בחלקו ,והוא הוכלל בטיפוס מכיוון שנמצאים בו צמחי נואית
ו שיחי מתנן שעיר ,מכיוון שהרכב המינים בו דומה במידה סבירה לזה שבטיפוס הכולל ,ומכיוון
שמטעמי ביטחון לא ה תאפשר לבצע בו דיגומים מפורטים .מינים כמו חלבלוב סיני ,כחלית ההרים,
לחך סגלגל וכמה נוספים הם מינים האופייניים לשטחי לס וחול-לס .הם נרשמו בו בתצפיות
נקודתיות ,ועל פי ממצאי הסקר הם אינם מופיעים בשטחי הדיונות הגדולים של טיפוס זה.
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באזורי הדיונות נראה שחלה בשנים האחרונות תמותה משמעותית של נואית קוצנית ,ונצפו בשטח
הרבה צמחים שנראו מתים.
בשולי השטח הזה קיימות תצפיות עדכניות של אירוס הנגב ,אם כי הוא לא הופיע בדיגומים שנעשו
בשטח.
כיסוי צומח בן-קיימא6-3% :
מינים שליטים :נואית קוצנית ,שמשון יושב ,מתנן שעיר ,דוחן אשון ,מלענן החוף ,רותם המדבר.
מינים מלווים :אטד ערבי ,זון אשון תת-מין החולות
מינים נדירים :מרצענית ספרדית ,מצילות השנהב ,חלבלוב סיני ,מללנית מצרית
מינים בסכנת הכחדה :שום הפטמות ,שיבולת-שועל גדולה ,אירוס הנגב
מינים מוגנים :שום הפטמות ,רותם המדבר ,אירוס הנגב ,כחלית ההרים
 8.3.3.5בתה דלילה מאד עם שיחים פזורים בשלטון לענה חד-זרעית ,עשבוניים בני-חלוף ורותם
המדבר

תיאור טיפוס הצומח :בתה דלילה מאד עם שיחים פזורים בשלטון לענה חד-זרעית ,עשבוניים בני-
חלוף ורותם המדבר
טיפוס הצומח הגדול השני המופיע בדיונות המורכבות משכבת החול העתיקה יותר מבין השתיים
המופיעות בשטח הסקר .טיפוס זה אופייני לשטחי החולות שמדרום וממערב לצאלים ,ומדרום
וממזרח לגבולות ,ויוצרת רצועה צרה יחסית בין טיפוס בתת שמשון יושב ,מלענן החוף ומתנן שעיר
בשטחי החולות המישוריים ,לבין טיפוס נואית קוצנית ,שמשון יושב ומתנן שעיר בדיונות .באזור זה
ייתכן ששלטון לענה חד-זרעית מעיד על הפרה אינטנסיבית יותר בשטח ,מאשר בשטחים שמצפון
ומדרום .למשל – לענה חד-זרעית יוצרת רצועה צרה וצפופה יחסית בשולי דרכי עפר החוצות את
שטחי החולות שבהם היא לא שולטת .מזרחה משטח זה ממשיכה הלענה החד-זרעית ושולטת
בחולות צאלים ,שהם שטחי אימונים צה"ליים ומופרים בתכיפות יחסית על-ידי כלי רכב קלים וכבדים,
ועל-ידי אימוני ירי ומסעות רגליים.
בחולות שבין גבולות לצאלים מלווה טיפוס הלענה בפגוניה ערבית .זהו מין מדברי יובשני המופיע
בכמויות גדולות במדבריות הצחיחים לאורך השבר הסורי-אפריקני מדרום בקעת ים-המלח ודרומה
עד אילת ,ובערוצי נחלים בדרום הנגב .היא נעדרת מהר הנגב ומצפון הנגב וככל הנראה אין בארץ
חיבור בין אוכלוסיית החולות לבין גוש התפוצה העיקרי שלה.
בתוך השטח קיימות דיונות גבוהות המקיפות עצי אשל הפרקים שניטעו בניסיון לייצב את החולות
הנודדים בתקופות השלטון העותומאני והבריטי בישראל .אלו פוצלו לטיפוס צומח נפרד ,של יער
נטוע פתוח .עצים בודדים קיימים פה ושם גם בשאר השטח ,אך הם לא הוכללו כשליט שלישי בשם
התצורה בגלל מספרם הזעום ופיזורם ,ובגלל שהם נטועים ולא מהווים חלק מהתצורה הטבעית.
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כמו בדיונות בהן שולטת הנואית ,נראה שגם באזורים אלה חלה תמותה משמעותית של לענה חד-
זרעית ונואית קוצנית.
כיסוי צומח בן-קיימא5-2% :
מינים שליטים :לענה חד-זרעית ,עשבוניים בני-חלוף ורותם המדבר
מינים מלווים :נואית קוצנית ,שמשון יושב ,אשל הפרקים ,מלענן החוף ,דוחן אשון ,פגוניה ערבית,
מתנן שעיר
מינים נדירים :מרצענית ספרדית ,מללנית מצרית
מינים בסכנת הכחדה :אירוס הנגב
מינים מוגנים :אירוס הנגב ,רותם המדבר ,אשל הפרקים
 8.3.3.6בתה דלילה מאד עם מעוצים פזורים בשלטון לענה חד-זרעית ,שמשון יושב ושיטה סלילנית

תיאור טיפוס הצומח :בתה דלילה מאד עם עצים ושיחים פזורים בשלטון לענה חד-זרעית ,שמשון
יושב ושיטה סלילנית.
טיפוס הצומח השלישי מבין שלושת הטיפוסים העיקריים השולטים בדיונות החולות הותיקים .כתם
החולות שמדרום וממזרח לצאלים מיוצב יותר ,רדוד יותר ושטוף יותר מכל שטחי החולות האחרים
בשטח הסקר ,ולכן מתאפיין בהרכב מינים שונה מאזורי החולות האחרים .הטיפוס הזה מאופיין בגוון
חול כתמתם ובכתמים קטנטנים של קרקע אבנית המבצבצים מבעד לכיסוי החול ,ובהם שולטים
נואית קוצנית ושמשון יושב (אחד גדול יותר פוצל לפוליגון נפרד שסופח לתצורת בתת נואית קוצנית,
שמשון יושב ומתנן שעיר) ואיתם מינים חובבי גיר כמו מקור-חסידה שעיר ודרכנית מקופחת .בחולות
עצמם פזורים עצי שיטה סלילנית בודדים ,חלקם עתיקים וגדולים וחלקם צעירים .דוגמאות למינים
נוספים המופיעים בחולות צאלים ולא בשטחי החולות האחרים הם :לוניאה מגובבת ,כחלית ההרים,
עירית דביקה ,קדד קהירי ,מלעניאל ארוך ,עוקץ-עקרב גלוני ולוניאה מחודדת .בחורף  2020זכה
האזור לכמות גשם יוצאת דופן ,והתכסה באביב במרבדי פריחה מרהיבים .שטחים אלו מופרים יותר
משטחי החולות האחרים ,בעיקר על-ידי פעילות צבאית ,וחשוב לשמור עליהם ככל הניתן .בדרום-
מזרח השטח ,נבלע בחול קצהו התחתון של נחל עגור ,שבשלב זה לא משמעותי במיוחד מבחינת
טיפוס הצומח.
תופעה מעניינת למדי היא הימצאותם של מינים האופייניים לחולות הערבה בחולות מטיפוס זה,
שאינם גדלים ,או שהם נדירים מאד ,בכל אזורי החולות האחרים במערב הנגב (עירית דביקה,
לוניאה מגובבת ,עוקץ-עקרב גלוני ,פגוניה ערבית) ,חלקם מתועדים באזור זה לראשונה במסגרת
הסקר (עירית דביקה ,ע.ע .גלוני).
בשטח הזה קיימות תצפיות עדכניות לא מעטות של אירוס הנגב ,אם כי הוא לא הופיע בדיגום
שנעשה בשטח .שום הפטמות נצפה באוכלוסייה אחת ממזרח לשטח זה ,וייתכן שמופיע גם בו באופן
נדיר ,אם כי לא צפינו בו שם בסקר הנוכחי.
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כיסוי צומח בן-קיימא5-2% :
מינים שליטים :לענה חד-זרעית ,שמשון יושב ,שיטה סלילנית
מינים מלווים :נואית קוצנית ,שמשון יושב ,מלענן החוף ,זון אשון תת-מין הנגב ,רותם המדבר,
שבטוט מצוייץ
מינים נדירים :לוניאה מגובבת ,מלעניאל ארוך ,קדד קהירי
מינים בסכנת הכחדה :עירית דביקה ,אירוס הנגב
מינים מוגנים :עירית דביקה ,שיטה סלילנית ,כחלית ההרים ,רותם המדבר ,כתריים אדמדמים,
שבטוט מצוייץ ,אירוס הנגב
 8.3.3.7בתה דלילה מאד בשלטון שמשון יושב ,מלענן החוף ומתנן שעיר

תיאור טיפוס הצומח :בתה דלילה מאד בשלטון שמשון יושב ,מלענן החוף ומתנן שעיר.
בתה דלילה מאד האופיינית לשטחי חולות מיוצבים ומישוריים ,על גבול אזורי הדיונות ,מדרום
לגבולות וממזרח לבני-נצרים .בשטחים אלה מתקיימת רעיה כבדה ומתבצע בהם איסוף אינטנסיבי
של פטריות כמהין ,הגדלות על שורשי השמשון היושב .הגבולות בין טיפוס זה לבין טיפוסי הדיונות
הצפוניות מטושטשים ,וקיים מעבר הדרגתי בין שטח מישורי לבין שטחי דיונות תלולות ,וטיפוס
הצומח משתנה בהתאם לתנאי השטח.
בשטח הזה קיימות תצפיות עדכניות של אירוס הנגב ,אם כי הוא לא הופיע בדיגום שנעשה בשטח
כיסוי צומח בן-קיימא8-2% :
מינים שליטים :שמשון יושב ,מלענן החוף ,מתנן שעיר
מינים מלווים :דוחן אשון ,נואית קוצנית
מינים נדירים :מרצענית ספרדית ,מללנית מצרית
מינים בסכנת הכחדה :שום הפטמות ,אירוס הנגב
מינים מוגנים :שום הפטמות ,אירוס הנגב
 8.3.3.8בתה דלילה בשלטון יפרוק המדבר ,שמשון יושב ומתנן שעיר

תיאור טיפוס הצומח :בתה דלילה בשלטון יפרוק המדבר ,שמשון יושב ומתנן שעיר.
טיפוס המופיע רק בכתם אחד בחולות שממזרח לבני-נצרים – בשטח קטן יחסית שאינו מכוסה
בחול ,וקרקע הלס נחשפה בו .בשטח זה מחליף היפרוק ,האופייני למישורי לס בצפון-מערב הנגב,
את צמחיית החולות האופיינית השולטת בשטחים שמסביב .נלווים אליו שמשון יושב ,שאופייני לחול
מיוצב או לחול-לס ,ונואית קוצנית שגדלה בעיקר בחול רדוד ושולטת בעמקים בין דיונריים בשטחי
החולות הנודדים .גם רוב מיני העשבוניים הגדלים בשטח זה אופייניים יותר לבית-גידול לסי מאשר
לבית-גידול חולי.
כיסוי צומח בן-קיימא10-5% :
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מינים שליטים :יפרוק המדבר ,שמשון יושב ,מתנן שעיר
מינים מלווים :נואית קוצנית
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :סתוונית הנגב
 8.3.3.9בתה דלילה עם עצים פזורים בשלטון לענה חד-זרעית ,עשבוניים בני-חלוף ושיזף מצוי

תיאור טיפוס הצומח :בתה דלילה עם עצים פזורים בשלטון לענה חד-זרעית ,עשבוניים בני-חלוף
ושיזף מצוי
טיפוס המופיע בפוליגון אחד בלבד ,במשאר קטן בין חלקות שדה ושטחים נטועים בנחל עימר ,מצפון
לכיסופים וסמוך לגדר הביטחון של רצועת עזה ,על תשתית חולית בנוף ובהרכב צומח שמזכירים
את נופי הצומח בחולות מיוצבים במישור החוף .במקום זה ,יוצרת הלענה החד-זרעית בתה דלילה
מלווה בשמשון סגלגל ובגושי שרביטן ריסני ,עם שיזפים בודדים .השטח החולי שבין שיחי הלענה
מתכסה באביב במרבדי פריחה של עשבים חד-שנתיים כמו קחוון פלשתי (מין בסכנת הכחדה ,אנדמי
לישראל) ,ציפורנית מגוונת וחומעת ראש-הסוס .טיפוס דומה מאד מופיע בשולי ערוץ נחל סחף על
תשתית חולית דומה .משארים אלה חשובים ביותר לשימור ,מכיוון שהם מכילים מגוון ייחודי של
מינים שאי פיינו את שטחי החולות החופיים באזור עזה ,ונעלמו ממרבית השטח בגלל פיתוח ,ייעור
והפרה של השטחים הפתוחים שסביב הגדר.
כיסוי צומח בן-קיימא10-5% :
מינים שליטים :לענה חד-זרעית ,עשבוניים בני-חלוף ,שיזף מצוי
מינים מלווים :שמשון סגלגל ,שרביטן ריסני ,קחוון פלשתי ,שברק מצוי
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :קחוון פלשתי
מינים מוגנים :קחוון פלשתי ,שיזף מצוי ,פיקוס השקמה ,חצב מצוי
 8.3.3.10בתה פתוחה עם מעוצים פזורים בשלטון ינבוט השדה ,עשבוניים בני-חלוף ואשל
הפרקים/אטד ערבי/שיטה סלילנית/ינבוט ב.מ.

תיאור טיפוס הצומח :בתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים בשלטון ינבוט השדה ,עשבוניים בני-
חלוף ואשל הפרקים/אטד ערבי/שיטה סלילנית/ינבוט ב.מ..
טיפוס צומח האופייני לגדות הבשור ,בעיקר בחלקים הדרומיים יותר שלו (ביחס לתחום הסקר).
שטחים בשלטון ינבוט לרוב נראים מופרים במידה זו או אחרת ,בהיותו צמח סגטלי נפוץ בשדות
מעובדים העמיד לחריש עמוק ,אך ייתכן שכאן טיפוס צומח זה ,המופיע בעיקר בחגורה צרה יחסית
סביב הנחל ,קשור ללחות או למליחות שנובעות מהקרבה לערוץ הנחל .אחד מבתי הגידול
הראשוניים של ינבוט השדה הוא מלחות במדבר ,והוא מופיע לאורך הערבה ובנחל צין .בכמה נקודות
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טיפוס זה מופיע בקער עיקול רחב של הנחל ,וייתכן שבעבר שטחים אלה שימשו לחקלאות והושקו
בתעלות ממי הנחל ,או במי שיטפונות שהציפו את השטחים האלה .בדרך כלל במקומות שבהם
הינבוט שולט ,הוא לא מלווה במיני מעוצים אחרים ,או כמעט לא .גם בחלקיו הצפוניים יותר של
הבשור מופיע ינבוט השדה בדגם צפוף למדי בשולי הערוץ כמלווה של שיחיית המלוח הקיפח
האופיינית לחגורה החיצונית של טיפוס הנחל .במקומות מסוימים ינבוט השדה מלווה את בתות
הנואית או המלחית ,וגם שם ייתכן שהוא מציין רמת מליחות גבוהה ,וייתכן שהוא קשור להפרה של
השטח.
ריבוי השליטים השלישיים מבטא את השונות שמציגים שטחי הינבוט מבחינת מעוצים גבוהים,
טבעיים או נטועים ,המופיעים בכל אחד מהכתמים.
כיסוי צומח בן-קיימא20-10% :
מינים שליטים :ינבוט השדה ,עשבוניים בני-חלוף ,אשל הפרקים ,אטד ערבי ,שיטה סלילנית ,ינבוט
ב.מ.
מינים מלווים :מתנן שעיר
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :שיטה סלילנית ,אשל הפרקים
 8.3.3.11בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון לענה חד-זרעית ,שמשון סגלגל ושרביטן ריסני

תיאור טיפוס הצומח :בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון לענה חד-זרעית ,שמשון סגלגל
ושרביטן ריסני ,עם כתמיות בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון שמשון סגלגל ,מלענן ריסני
ושרביטן ריסני.
טיפוס צומח המופיע בשני כתמים קרובים של בתרונות בגדה המערבית של נחל בשור ,בהם נחשפים
סלעי כורכר ואדמה אדמדמה דמוית חמרה .מורדות הבתרונות מכוסים בחול שהוא תוצר של בליית
הכורכר ,בעוד שראשי הבתרונות מורכבים בחלקם מסלעים גדולים וקשים .על חול הבליה של
הכורכר שולטת לענה חד-זרעית ,ואילו באדמה דמוית החמרה שולט שמשון סגלגל ומלווה במלענן
ריסני.
טיפוס הצומח הזה מזכיר בנוף ובהרכב הצומח את גבעות הכורכר והחמרה של רכסי מישור החוף
הפנימיים .זה ככל הנראה אחד הטיפוסים החשובים והערכיים ביותר בשטח הסקר – עם ארבעה
מינים בסכנת הכחדה ושני מינים על סף איום שנדגמו בשטח של מטרים בודדים זה מזה.
בנוסף ,נמצאים בתחום הטיפוס מינים חשובים נוספים ,אנדמיים ,תת-אנדמיים או נדירים בשטח
הסקר ,כמו מרסיה יפיפייה ,פעמונית גפורה ושברק מצוי תת-מין צר-עלים .למרבית המינים האלה,
האופייניים למישור החוף ,ושחלקם אנדמיים למישור החוף של ישראל בלבד ,מהווה האוכלוסייה הזו
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את הקצה הדרומי ביותר של אוכלוסיית המין העולמית (דבקת פלשת ,ולריינית זעירה ,ציפורנית
חופית ,תלתן פלשתי) ,ולגבי חלקם מדובר במציאה ראשונה מחוץ לתחומי מישור החוף.
כתמים כאלה מלכתחילה היו נדירים ,וחלקם נפגעו בעקבות הייעור של בתרונות הבשור .במדרונות
סמוכים נחפרו שיכים – סוללות ותלמים לעיכוב מי גשם  -וניטעו עצי אשל הפרקים ,והצומח הטבעי
בהם נפגע קשות .מומלץ להכריז בהקדם האפשרי על שטחים אלה ,שכלולים בהרחבה של שמורת
בתרונות הבשור ,כעל שמורת טבע.
בצד אחד של אחד הכתמים נקטעים הבתרונות והופכים בתלילות למצוק סלע אנכי ,היחיד בתחום
הסקר ,העשוי סלע טין וכורכר ,ושגדלים בו שיחי צלף מצרי .מפאת גודלו ומכיוון שאין בו צומח אחר
פרט לצלפים בודדים ,המצוק לא נכלל באף טיפוס צומח – אך זהו המקום היחיד בשטח הסקר בו
נצפה צלף מצרי ,שהוא צמח סלעים ומצוקים מדברי הנפוץ בנגב.
כיסוי צומח בן-קיימא30-10% :
מינים שליטים :לענה חד-זרעית ,שמשון סגלגל ,מלענן ריסני ,שרביטן ריסני
מינים מלווים :שברק מצוי ,בר-עכנאי שיחני ,שמשון יושב( ,צלף מצרי)
מינים נדירים :לחך פעוט ,תלתן פלשתי ,ציפורנית חופית
מינים בסכנת הכחדה :קחוון פלשתי ,דבקת פלשת ,אחילוף הנגב ,ולריינית זעירה
מינים מוגנים :קחוון פלשתי ,דבקת פלשת
 8.3.3.12חורש פתוח בשלטון אשל הפרקים ,שרביטן ריסני ואטד ערבי

תיאור טיפוס הצומח :חורש פתוח בשלטון אשל הפרקים ,שרביטן ריסני ואטד ערבי.
טיפוס המופיע בכתם נטוע אחד בקרבה לגדר עזה .בניגוד לשטחים הנטועים האחרים בתחום
הסקר ,זה השטח הנטוע היחיד שהוגדר כחורש – וזאת בגלל צורת האשלים ,שחופתם כאן קרובה
לפני הקרקע ,ובגלל צמחי השמשון הסגלגל המטפסים עליהם ויוצרים מבנה שכבתי הדומה לזה של
חורש .על הקרקע גדלים שמשונים סגלגלים בדגם מפוזר .בחלקים הצפופים יותר נעלם השמשון
ותחתם משתלטים עשבי מעזבות כמו שיבולת-שועל נפוצה ,גדילן מצוי ודבקה זיפנית.
חורש האש לים הזה ניטע על גבעה חולית ומכיל ,בעיקר בשוליו ,מגוון מינים נדירים ומינים הנדירים
באזור הסקר ,חלקם אנדמיים לישראל – כגון דבקת פלשת ופשתנית יפו.
כיסוי צומח בן-קיימא30-20% :
מינים שליטים :אשל הפרקים ,שרביטן ריסני ,אטד ערבי
מינים מלווים :שמשון סגלגל ,שיבולת-שועל נפוצה
מינים נדירים :לחך פעוט ,פשתנית יפו
מינים בסכנת הכחדה :דבקת פלשת
מינים מוגנים :דבקת פלשת ,פיקוס השקמה ,סייפן התבואה
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 8.3.3.13חורש צפוף בשלטון אשל היאור ,קנה מצוי ומלוח קיפח

תיאור טיפוס הצומח :חורש צפוף בשלטון אשל היאור ,קנה מצוי ומלוח קיפח בערוץ נחל בשור.
זהו טיפוס הצומח השולט בערוץ נחל בשור כמעט לכל אורכו בתחום הסקר ,מסביבות צאלים ועד
לשפך נחל גרר .באזור שפך נחל גרר אל הבשור מתרחב הערוץ והצומח בו נהיה דליל יותר ופתוח
יותר והתצורה משתנה.
במרכז הערוץ גדל בעיקר קנה מצוי ,ובשוליו אשל היאור ואשל מרובע .בשולי סבך האשלים מופיעה
חגורה חיצונית של שיחיית מלוח קיפח ,מלווה בינבוט השדה.
החורש של נחל בשור צפוף וסבוך ומאפשר דיגום רק בשוליו החיצוניים ,ולכן אין לנו מידע איכותי על
צמחיית הגדות של הנחל ,אך לפי כל התצפיות שנעשו מגדות הנחל ,כמעט ואין כזאת .מרבית
המעיינות והבא רות לאורך הנחל התייבשו ,ועין הבשור שבפארק אשכול מופר ונקי מצמחיה בגלל
הפיתוח התיירותי .צמחי גדות נפוצים כמו סוף מצוי וגומא חלקלק נצפו רק בנקודות בודדות לאורך
הנחל ,וצמחי מים נצפו ונדגמו רק בנקודה אחת – מעיין שופע יחסית בערוץ הנחל ,ממערב לטל-
אור ,החוצה גשר רכב ויוצר בריכה שקטה יחסית .בבריכה זו נמצאת ניידת החוף – צמח מים טבוע
(שכל חלקיו ,כולל הפרחים ,שקועים מתחת למים) .זהו צמח מים נדיר שנחשב שכיח בעבר במקווי
מים במישור החוף ובעמק הירדן ,אך התמעט מאד בשנים האחרונות.
גדות הבשור מופרות למדי בחלקן ,ומעורבים בהן בסבך האשלים מינים פולשים כמו שיטה כחלחלה,
שיטת עלי-הערבה ומיני ינבוט ממוצא אמריקאי.
כיסוי צומח בן-קיימא90% :
מינים שליטים :אשל היאור ,קנה מצוי ,מלוח קיפח
מינים מלווים :ינבוט השדה ,אשל מרובע ,שיטה כחלחלה
מינים נדירים :ניידת החוף
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :אשל היאור ,אשל מרובע
 8.3.3.14שיחיה דלילה בשלטון מתנן שעיר ,שרביטן ריסני ורותם המדבר

תיאור טיפוס הצומח :שיחיה דלילה בשלטון מתנן שעיר ,שרביטן ריסני ורותם המדבר.
טיפוס צומח המופיע בשני כתמים קטנים יחסית בשולי נחל בשור ,בשטחים מישוריים נמוכים בגדת
הנחל ,מכוסים בחלוקי נחל אלוביאליים .אזורים אלה כנראה היו מוצפים בתקופה כלשהי במי הנחל
בתקופת השיטפונות והתכסו בשכבת חצץ וחלוקי נחל .נוף הצומח בהם דליל ופתוח וגם הכיסוי
העשבוני לא גבוה.
כיסוי צומח בן-קיימא8-5% :
מינים שליטים :מתנן שעיר ,שרביטן ריסני ,רותם המדבר
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מינים מלווים :עכנאי שרוע ,ינבוט השדה
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :רותם המדבר
 8.3.3.15שיחיה דלילה בשלטון רותם המדבר ,שרביטן ריסני ומתנן שעיר

תיאור טיפוס הצומח :שיחיה דלילה בשלטון רותם המדבר ,שרביטן ריסני ומתנן שעיר.
טיפוס צומח המופיע בשני מקטעים קרובים של בתרונות הבשור המערביים ,במישור המוגבה שמעל
הבתרונות .ברוב המישורים המוגבהים המלווים את הנחל שולטים עשבוניים בני-חלוף המלווים
במעוצים בודדים פה ושם .ייתכן שבעבר היה כיסוי השיחים במישורים העשבוניים גבוה יותר,
ושצפיפותם ירדה בעקבו ת רעיה או הפרות שונות ,או שהדגם הדליל אופייני למופע הטבעי של
המישורים האלו ,ושיחיות כאלה מופיעות רק בנקודות מסויימות.
התשתית היא חול-לס ,ולכן הרכב המינים מעורב ומכיל מינים אופייניים למישורי לס יחד עם מיני
חולות מערב הנגב (לחך החולות) ,ואפילו כמה מינים האופייניים לחולות מישור החוף (כתרון גלוני).
כיסוי צומח בן-קיימא10-5% :
מינים שליטים :רותם המדבר ,שרביטן ריסני ,מתנן שעיר
מינים מלווים :כספסף חד-פרחי ,נואית קוצנית ,שמשון יושב
מינים נדירים :לחך פעוט
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :רותם המדבר
 8.3.3.16יער פתוח בשלטון אורן ,עשבוניים בני-חלוף ואטד ערבי/שרביטן ריסני/אספרג ארוך-עלים

תיאור טיפוס הצומח :יער פתוח בשלטון אורן ,עשבוניים בני-חלוף ואטד ערבי/שרביטן ריסני/אספרג
ארוך-עלים ,עם תת-יער בשלטון זקנן שעיר ,עשבוניים בני-חלוף ואטד ערבי/שרביטן ריסני/אספרג
ארוך-עלים.
יערות אורנים נטועים פתוחים ,עם כיסוי זקנן גבוה יחסית ומעוצים פזורים בתת-היער .יערות אלה
מופיעים באזור בארי וכיסופים ולפעמים בחלקים פתוחים יותר או בשוליהם ניתן למצוא מינים ערכיים
שהיו נפוצים בבתה ,שהייתה תצורת הצומח המקורית של השטח .במקומות שבהם האורנים נטועים
במדרונות ערוץ ,לעיתים קיימים בשולי המדרון התחתונים מינים האופייניים לקרקעות סחף כבדות
שנמצאות בעמקים ,כמו זמזומית סגולה .בדרך כלל מגוון ושפע המינים העשבוניים ביערות אלה
גדול ביחס ליערות איקליפטוסים בצפיפות דומה ,אם כי בהם לא נמצאו קרחות עם משארי בתה
טבעית.
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מין האורן השליט לא מצוין בשם התצורה מכיוון שכל האורנים בשטח הסקר הם עצים נטועים ,ואין
למין האורן הספציפי השפעה או קשר רלוונטיים להרכב הצומח של תת היער .ריבוי השליטים
השלישיים מבטא שונות בשפע היחסי של שלושת המינים האלה בין חלקות היער ,אם כי ברוב
החלקות שלושתם נמצאים במידה זו או אחרת.
כיסוי צומח בן-קיימא30-20% :
מינים שליטים :אורן ,עשבוניים בני-חלוף ,זקנן שעיר ,אטד ערבי ,שרביטן ריסני ,אספרג ארוך-עלים.
מינים מלווים :צמרנית הסלעים
מינים נדירים :זמזומית סגולה
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :אירוס ארץ-ישראלי ,כלנית מצויה ,דבורנית דינסמור
 8.3.3.17יער פתוח בשלטון איקליפטוס ,עשבוניים בני-חלוף ואטד ערבי/שרביטן ריסני/אספרג ארוך-
עלים

תיאור טיפוס הצומח :יער פתוח בשלטון איקליפטוס ,עשבוניים בני-חלוף ואטד ערבי/שרביטן
ריסני/אספרג ארוך-עלים ,עם תת-יער בשלטון זקנן שעיר ,עשבוניים בני-חלוף ואטד ערבי/שרביטן
ריסני/אספרג ארוך-עלים.
אחד מטיפוסי הצומח השכיחים בחצי הצפוני של שטח הסקר .טיפוס זה דומה מאד לטיפוס הקודם,
אלא שבו נטועים איקליפטוסים במקום אורנים .כמו בטיפוס הקודם ,מין האקליפטוס אינו מופיע בשם
הטיפוס ,מכיוון שנטועים מינים רבים של איקליפטוסים בשטח הסקר ,לעיתים במעורב באותם
עומדים ,ומכיוון שמין האקליפטוס חסר רלוונטיות להרכב המינים בשטח הנטוע ,הוחלט לחלק את
טיפוסי היערות על פי טיפוס תת היער ועל פי הרכב הקרקע (לס מול חול) ,ולא לייחס חשיבות למין
המדויק של האיקליפטוס השולט בכל עומד .למרות זאת – טיפוס זה לרוב נשלט בעיקר על-ידי
איקליפטוס המקור.
ביערות מסוימים קיימות קרחות יער בהן השתמרו חלקות בתה טבעית ,ואלה הופרדו לטיפוס שונה
מטעמי ערכיות.
כמו בטיפוס הקודם – בערוצי נחלים בהם ניטעו איקליפטוסים ניתן למצוא לפעמים מינים האופייניים
לקרקעות כבדות ,כמו סייפן התבואה וזמזומית ורבורג.
ביער רעים נמצאו באזורים פתוחים מקבצים גדולים של חוחן אלכסנדרוני ,מין אדום ותת-אנדמי,
ושני מקבצים קטנים של גלונית פלשתית – בן-שיח בסכנת הכחדה בישראל ,אנדמי למישור החוף
בישראל ולהרי אדום בדרום ירדן .אלה האוכלוסיות הדרומיות ביותר של שני המינים הללו במישור
החוף.
כיסוי צומח בן-קיימא30-20% :
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מינים שליטים :איקליפטוס ,עשבוניים בני-חלוף ,זקנן שעיר ,אטד ערבי ,שרביטן ריסני ,אספרג
ארוך-עלים.
מינים מלווים :צמרנית הסלעים
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :זמזומית ורבורג ,חוחן קרדני ,גלונית פלשתית
מינים מוגנים :זמזומית ורבורג ,סייפן התבואה ,דבורנית דינסמור ,אירוס ארץ-ישראלי ,כלנית מצויה,
חוחן קרדני ,גלונית פלשתית
 8.3.3.18יער פתוח בשלטון איקליפטוס ,עשבוניים בני-חלוף ואטד ערבי/שרביטן ריסני/אספרג ארוך-
עלים ,עם כתמי בתה פתוחה

תיאור טיפוס הצומח :יער פתוח בשלטון איקליפטוס ,עשבוניים בני-חלוף ואטד ערבי/שרביטן
ריסני/אספרג ארוך-עלים ,עם כתמי בתה פתוחה בשלטון קורנית מקורקפת ,לוטמית דביקה ומתנן
שעיר ,או בשלטון שמשון סגלגל ,לוטמית דביקה ומתנן שעיר.
טיפוס הזהה לחלוטין לטיפוס הקודם מבחינת נטיעות ותת-היער ,אך שבו השתמרה בתה טבעית
בכתמים קטנים וטבעיים בחלקים פתוחים במיוחד או בקרחות יער בתוך החלקות הנטועות .כתמים
אלה מכילים מגוון מינים גבוה בהרבה מתת-היער שסביבם .בתות אלה מגוונות בצומח המעוצה בהן
וכוללות מגוון חשוב של צמחים מקומיים שנעלמו ממרבית השטחים המיוערים .לפעמים באזורים
פתוחים במיוחד ביער ,מופיעים מיני הבתה בדגם דליל יותר.
כתמי צומח טבעי כאלה חשובים ביותר לשימור ,והם מאכלסים מינים נדירים ואנדמיים לא מעטים.
יערות כאלה מופיעים בעיקר ממזרח לבארי וביערות המקיפים את גדר עזה .בחלקים המערביים
יותר הקרקע לסית מעורבת בכורכר ,ובהם שולטת קורנית מקורקפת ,בעוד שיערות המערביים יותר
התשתית חולית ובהם שולט שמשון סגלגל .ביערות המקיפים את גדר עזה מתקיימת אוכלוסייה
גדולה מאד של שום תל-אביבי ,מין אנדמי לישראל בעל פריחה ורודה המושכת את העין .באביב
 2020נצפו כתמי פריחה מרהיבים שלו על קרקע חולית בשולי היערות .ייתכן שזו אחת האוכלוסיות
הדרומיות ביותר בעולם של המין הזה ,האנדמי למישור החוף של ישראל ולא ברור אם נמצא גם
בחוף סיני או אם שרד בחוף עזה .יחד אתו גדלים מינים רבים נוספים האופייניים למישור החוף של
ישראל ,חלקם אנדמיים.
כיסוי צומח בן-קיימא30-20% :
מינים שליטים :איקליפטוס ,עשבוניים בני-חלוף ,אטד ערבי ,שרביטן ריסני ,אספרג ארוך-עלים,
קורנית מקורקפת ,שמשון סגלגל ,לוטמית דביקה ,מתנן שעיר
מינים מלווים :צמרנית הסלעים ,לחך מלבין ,צחנן מבאיש ,לוטם שעיר ,סירה קוצנית ,זקנן שעיר,
לוטמית ערבית ,מרווה מצרית ,מרווה צמירה
מינים נדירים :לחך פעוט ,שום תל-אביבי ,פשתנית יפו
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מינים בסכנת הכחדה :קחוון פלשתי ,דבקת פלשת
מינים מוגנים :כלנית מצויה ,נורית אסיה ,דבורנית דינסמור ,סחלב השקיק ,סתוונית היורה ,קורנית
מקורקפת ,אירוס ארץ-ישראלי ,קחוון פלשתי ,דבקת פלשת ,שום קולמן
 8.3.3.19יער פתוח בשלטון איקליפטוס ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי

תיאור טיפוס הצומח :יער פתוח בשלטון איקליפטוס ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי.
טיפוס צומח שכיח ביערות איקליפטוסים ,בו תת-היער נשלט על-ידי עשבוניים בני-חלוף ואין בו
מעוצים או כמויות משמעותיות של בני-קיימא כמו זקנן שעיר .ביערות אלה לרוב צפיפות הצומח
העשבוני נמוכה מאד ,ומגוון המינים נמוך גם כן .השפע והמגוון הנמוכים נובעים ככל הנראה מחפירת
שיכים בקרקע ,מאללופתיה מוגברת של מין איקליפטוס מסוים ,מהפרת פני השטח על-ידי גורמים
שונים ,או משילוב גורמים הכולל גורם אחד או יותר מהגורמים הנ"ל.
כיסוי צומח בן-קיימא30-10% :
מינים שליטים :איקליפטוס ,עשבוניים בני-חלוף
מינים מלווים :זקנן שעיר
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :אין תיעוד
 8.3.3.20יער פתוח בשלטון איקליפטוס ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי בחולות

תיאור טיפוס הצומח :יער פתוח בשלטון איקליפטוס ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי.
טיפוס צומח זהה לחלוטין לטיפוס הקודם מבחינת נוף הצומח ומבחינת כיסוי הצומח המעוצה ,אך
כולל יערות שניטעו על שטחים חוליים .הרכב הקרקע משפיע על הרכב העשבוניים הרבה יותר ממין
העץ הנטוע .הרכב המינים ביערות הנטועים על חול והרכב המינים ביערות על לס שונים לחלוטין.
בשולי כמה יערות בפתחת שלום גדלים מקבצי שום הפטמות .ייתכן שהוא נהנה ממיעוט התחרות
מצד עשבוניים נפוצים ,וייתכן שהופיע שם גם לפני נטיעת היער ,ואלו אוכלוסיות שרידיות שנותרו
בשולי היערות.
כיסוי צומח בן-קיימא30-10% :
מינים שליטים :איקליפטוס ,עשבוניים בני-חלוף
מינים מלווים :אין תיעוד
מינים נדירים :מצילות השנהב ,מללנית מצרית
מינים בסכנת הכחדה :שום הפטמות
מינים מוגנים :שום הפטמות
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 8.3.3.21יער פתוח בשלטון אשל הפרקים ,עשבוניים בני-חלוף ואטד ערבי/שרביטן ריסני/אספרג
ארוך-עלים

תיאור טיפוס הצומח :יער פתוח בשלטון אשל הפרקים ,עשבוניים בני-חלוף ואטד ערבי/שרביטן
ריסני/אספרג ארוך-עלים.
טיפוס דומה למדי לטיפוסי היער הקודמים בשלטון אורן ובשלטון איקליפטוס .תת היער במקרה הזה
נשלט על-ידי עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים .יערות כאלה נטועים בכמה מקטעים לאורך
בתרונות הבשור המערביים ובפארק אשכול .לרוב תת היער מופר למדי יחסית ונתון תחת לחץ
רעיה .האשלים הנטועים תורמים להמלחת הקרקע ולדחיקת המינים המקומיים מפני צמחי אשפתות
ומעזבות המתרבים מתחת לעצים .המעוצים מעטים יותר מאשר ביערות האקליפטוסים או האורנים
בעלי טיפוסים דומים.
כיסוי צומח בן-קיימא30-10% :
מינים שליטים :אשל הפרקים ,עשבוניים בני-חלוף ,אטד ערבי ,שרביטן ריסני ,אספרג ארוך-עלים
מינים מלווים :ינבוט השדה ,מלוח קיפח ,יבלית מצויה
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :כלנית מצויה ,נורית אסיה
 8.3.3.22יער פתוח בשלטון אשל הפרקים ,עשבוניים בני-חלוף ולענה חד-זרעית

תיאור טיפוס הצומח :יער פתוח בשלטון אשל הפרקים ,עשבוניים בני-חלוף ולענה חד-זרעית.
טיפוס צומח נטוע אשלים בחולות הדרומיים .חלק מהיערות האלה צעירים למדי ,ובמקומות שבהם
האשלים צפופים פחות  ,אפשר למצוא ביניהם מגוון מינים דומה לזה שקיים בשטחים טבעיים
קרובים ,אם כי נמוך ממנו .כיסוי הצומח המעוצה ,מלבד האשלים ,נמוך מאד.
כיסוי צומח בן-קיימא20-10% :
מינים שליטים :אשל הפרקים ,עשבוניים בני-חלוף ,לענה חד-זרעית ,שמשון יושב ,מתנן שעיר.
מינים מלווים :אין תיעוד
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :אין תיעוד
 8.3.3.23יער פתוח בשלטון אשל הפרקים ,עשבוניים בני-חלוף וינבוט ב.מ.

תיאור טיפוס הצומח :יער פתוח בשלטון אשל הפרקים ,עשבוניים בני-חלוף וינבוט ב.מ..
טיפוס המופיע בשטח אחד ליד קיבוץ מגן ,במישור חולי שניטעו בו בעיקר אשלים ,אך גם מיני עצים
נוספים .בשטח קיימים מספר רב של עצי שיטה כחלחלה וינבוט אמריקאי נטוע .בשטח שבין העצים
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קיים מגוון נמוך יחסית של עשבוניים בני-חלוף האופייניים לשדות חול ,וגיאופיטים בודדים בלבד
נותרו בשולי השטח שלא נחרשו בהם שיכים .בעבר בשטח זה או בשוליו הייתה מוכרת אוכלוסייה,
כנראה הצפונית ביותר בעולם ,של אירוס הנגב .אך בעקבות הנטיעות או בעקבות התרחבות קיבוץ
מגן ,נעלמה האוכלוסייה ולא נצפתה בשנים האחרונות ,וגם לא בחיפושים שנערכו במסגרת הסקר.
כיסוי צומח בן-קיימא20-10% :
מינים שליטים :אשל הפרקים ,עשבוניים בני-חלוף ,ינבוט ב.מ.
מינים מלווים :שיטה כחלחלה
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :חצב מצוי
 8.3.3.24יער פתוח בשלטון אשל הפרקים ,עשבוניים בני-חלוף ושבטוט מצוייץ

תיאור טיפוס הצומח :יער פתוח בשלטון אשל הפרקים ,עשבוניים בני-חלוף ושבטוט מצוייץ
טיפוס הצומח המופיע בחולות מדרום לצאלים ,במקומות בהם ניטעו עצי אשל הפרקים בניסיונות
לייצב את החולות הנודדים .במקומות שנטועים האשלים ,הם אוספים ומייצבים סביבם חול ויוצרים
דיונות נישאות ,הגבוהות בהרבה מפני השטח סביבן .קרום הקרקע בדיונות האלה כמעט ולא קיים,
והחול אינו מיוצב כלל .לכן נמצא עליהן הרכב מינים שונה במקצת מאשר בחולות המיוצבים יותר
הפרושים מסביב .בנוסף ,האשלים ממליחים את הקרקע תחתיהם ומביאים לכך שתחת כל אשל
מצוי עיגול סטרילי שבו לא גדלים צמחים כלל .בחלק מהאשלים ,גדלים בשולי העיגול מינים
האופייניים למעונות מופרים ,ולאו דווקא בחולות .מרבית החד-שנתיים גדלים בתלוליות הנאספות
סביב שיחי שבטוט מצוייץ (הנפוץ על דיונות האשלים יותר מאשר בחולות סביבן) ,והרכב הצמחייה
הגדלה בשטח הפתוח יותר מראה נטייה משמעותית לכיוון צמחי חולות נודדים ,כמו לחך גלילני.
כיסוי צומח בן-קיימא30-10% :
מינים שליטים :אשל הפרקים ,עשבוניים בני-חלוף ,שבטוט מצוייץ
מינים מלווים :לחך גלילני
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :שבטוט מצוייץ
 8.3.3.25יער פתוח בשלטון אשל היאור ,עשבוניים בני-חלוף ושרביטן ריסני

תיאור טיפוס הצומח :יער פתוח בשלטון אשל היאור ,עשבוניים בני-חלוף ושרביטן ריסני.
טיפוס המופיע בכתם אחד בלבד ,בשטח אגני ,צמוד למעיין בנחל בשור ותחום במצוקי טין .ככל
הנראה השטח מוצף לעיתים ,או היה מוצף לעיתים בעבר ,ולכן התבסס בו טיפוס צומח בשלטון אשל
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היאור .האשלים כאן מרווחים יותר מאשר בערוץ הנחל ,והקרקע סביבם מכוסה בצפיפות במרבדי
עשבוניים בני-חלוף ,חלקם הגדול צמחי מעזבות כמו גדילן מצוי ,שיבולת-שועל נפוצה וקורטם דק.
האגן והמעיין מופרים במידה מסוימת ובאופן קבוע על-ידי מטיילים .על מצוק הטין ,שאינו מהווה
חלק מהטיפוס ,גדלים שיחי צלף מצרי .בשולי האגן גדלים עצי שיטה כחלחלה ,שנפוצים מאד בערוץ
הסמוך באזור הזה.
כיסוי צומח בן-קיימא30-20% :
מינים שליטים :אשל היאור ,עשבוניים בני-חלוף ,שרביטן ריסני
מינים מלווים :גדילן מצוי ,קורטם דק ,שומר פשוט ,חמציץ נטוי
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :אשל היאור
 8.3.3.26יער פתוח בשלטון שיזף מצוי ,עשבוניים בני-חלוף ורותם המדבר

תיאור טיפוס הצומח :טיפוס כולל המורכב משני טיפוסים שזורים :עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים
פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,אטד ערבי ושיזף מצוי ,ושיחיה בצפיפות בינונית בשלטון רותם
המדבר ,סירה קוצנית ולענה חד-זרעית.
טיפוס צומח מורכב ומיוחד המופיע בערוץ נחל סחף ,שבתשתית שלו מופיעות שכבות של חרסית
ושל חול שנסחפו מערוציו העליונים המנקזים את מכתש בתרונות בארי .בשולי הנחל נטועים עצי
שיזף ושיטה סלילנית ,ובמקטעים קיימים עצי פיקוס השקמה ,שקד מצוי וקלמנטינות שנותרו
מבוסתנים ישנים שניטעו בשולי הנחל .השילוב יוצא הדופן של הקרקעות בערוץ בנחל מביא אתו
שילוב יוצא דופן של מיני צומח :על שכבת החרסית גדלה רצועה של סירה קוצנית ,צפופה עד כדי
כך שעל הקרקע בשולי השיחים גדלים טחבי-כבד מהמין סהרונית הצלב ,האופייני למקומות לחים.
בשולי הערוץ החוליים שולטת לענה חד-זרעית על חול מיוצב שפזורים בו מיני צמחים האופייניים
לחולות מישור החוף ,כמו לחך בשרני ,אלית המפרק וגרגרנית גלילנית ,וגם לחולות הנגב ,כמו שעלב
קצר ,ולכורכר ,כמו זיף-נוצה ריסני .באפיק הזרימה שולט רותם המדבר ,ובשולי הגדות מופיעים
אטדים ואיתם מגוון צמחים האופייניים לבתרונות לס.
ערבוב מיוחד זה של בתי-גידול יוצר מופע צומח ייחודי ויוצא דופן שאינו מופיע באף מקום אחר
בשטח הסקר ,וייתכן שאף לא מופיע בשום מקום אחר בארץ.
בהמשך נחל סחף נעלמים הרתמים מהערוץ ורובו נשלט על-ידי לענה חד-זרעית .משיקולים
ביטחוניים נמנע מאיתנו לערוך שם דיגום מפורט ,ולכן מורד הנחל צורף אל הטיפוס של חלקו העליון.
זה אחד הטיפוסים המעניינים והחשובים ביותר לשימור בשטח הסקר .בערוץ החולי פורחים באביב
מרבדי קחוון פלשתי ,ומופיעים בו מינים אנדמיים ונדירים נוספים ,ומינים של מישור החוף
שאוכלוסייה זו מהווה את שולי תפוצתם הדרומיים.
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כיסוי צומח בן-קיימא30-10% :
מינים שליטים :עשבוניים בני-חלוף ,אטד ערבי ,רותם המדבר ,סירה קוצנית ,לענה חד-זרעית ,שיזף
מצוי
מינים מלווים :פיקוס השקמה
מינים נדירים :לחך פעוט ,קצח זעיר-פרחים
מינים בסכנת הכחדה :קחוון פלשתי
מינים מוגנים :פיקוס השקמה ,רותם המדבר ,קחוון פלשתי ,שיטה סלילנית ,כלנית מצויה ,נורית
אסיה ,שיזף מצוי
 8.3.3.27יער פתוח בשלטון ינבוט ב.מ .ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי

תיאור טיפוס הצומח :יער פתוח בשלטון ינבוט ב.מ .ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי.
טיפוס של יער ינבוטים נטוע ,שתת היער שלו נשלט על-ידי עשבוניים בני-חלוף ,וחסר מעוצים.
מין הינבוט לא מופיע בשם הטיפוס מכיוון שהטקסונומיה של מיני הסוג הצפון-מרכז אמריקאיים
סבוכה ומלאה בחילוקי דעות .לכן ,במסגרת הסקר הם ייקראו "ינבוט ב.מ ".או "ינבוט אמריקאי" כדי
להבחינם ממין הבר – ינבוט השדה .חלק מהמינים שתוארו מכליאים זה עם זה הן בטבע והן בגינון,
ויוצרים בני-כלאיים בעלי צורות שונות .הגדרת המינים שניטעו ועדיין ניטעים בארץ נתונה במחלוקת.
ככל הנראה רוב הצורות וההיברידים הקיימים הם בעלי פוטנציאל פלישה ,ובשטח הסקר נמצאו
זריעים מכמה וכמה צורות שונות ,שמקורם מן הסתם בפרטים נטועים .מכיוון שהנושא מורכב ,ומכיוון
שמין העץ הנטוע אינו רלוונטי להרכב הצומח סביבו ,החלטנו לא להתייחס אל שם המין בשמות
הטיפוסים.
כיסוי צומח בן-קיימא20-10% :
מינים שליטים :ינבוט ב.מ ,.עשבוניים בני-חלוף
מינים מלווים :אין תיעוד
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :חצב מצוי
 8.3.3.28יער פתוח בשלטון ינבוט ב.מ ,.רותם המדבר ושיזף מצוי

תיאור טיפוס הצומח :יער פתוח בשלטון ינבוט ב.מ ,.רותם המדבר ,ושיזף מצוי.
יער נטוע במקטע קצר של ערוץ צדדי של נחל גרר ,מצפון מזרח לרעים ,על גבול הסקר המזרחי.
הערוץ זה ככל הנראה התבצעו נטיעות של מגוון מיני עצים ושיחים שאינם בהכרח קשורים זה לזה
או למיקום .תת היער מופר ונשלט על-ידי עשבוניים בני-חלוף ,בעיקר דגניים.
כיסוי צומח בן-קיימא30-20% :
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מינים שליטים :ינבוט ב.מ ,.רותם המדבר ,שיזף מצוי
מינים מלווים :שיח-אברהם מצוי ,אשל הפרקים ,אטד ערבי
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :רותם המדבר ,שיזף מצוי ,אשל הפרקים ,שיח-אברהם מצוי
 8.3.3.29יער פתוח בשלטון שיטת עלי-הערבה ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי

תיאור טיפוס הצומח :יער פתוח בשלטון שיטת עלי-הערבה ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי.
טיפוס הנמצא במתחם אחד בלבד ליד גבולות ,על חול .לא ברור אם השיטים נשתלו שם בכוונה או
צמחו מעצמן .אין מעוצים מקומיים בשטח .כיסוי העשבוניים גבוה ,אך מגוון המינים נמוך מאד ביחס
לשטחים טבעיים סמוכים ,ושולטים בעיקר מיני מעזבות ואשפתות .לעומת זאת ,נמצאו שם במהלך
דיגום מאות פרטים של מללנית מצרית ,שהיא מין מקומי נדיר של בתי-גידול חוליים במערב הנגב
ובמישור החוף.
כיסוי צומח בן-קיימא20-10% :
מינים שליטים :שיטת עלי-הערבה ,עשבוניים בני-חלוף
מינים מלווים :אין תיעוד
מינים נדירים :מללנית מצרית
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :אין תיעוד
 8.3.3.30יער צפוף בשלטון אורן ,עשבוניים בני-חלוף ושרביטן ריסני/אספרג ארוך-עלים

תיאור טיפוס הצומח :יער צפוף בשלטון אורן ,עשבוניים בני-חלוף ושרביטן ריסני/אספרג ארוך-
עלים.
טיפוס דומה לטיפוס היער הפתוח בשלטון אורן .הצפיפות הגבוהה יותר מתבטאת בירידה
משמעותית בשפע ובמגוון המינים העשבוניים ובכמות המעוצים בתת היער .טיפוס זה מופיע
בשטחים מצומצמים יותר יחסית ליער אורנים פתוח.
כיסוי צומח בן-קיימא70-60% :
מינים שליטים :אורן ,עשבוניים בני-חלוף ,שרביטן ריסני ,אספרג ארוך-עלים
מינים מלווים :זקנן שעיר
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :אין תיעוד
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 8.3.3.31יער צפוף בשלטון איקליפטוס ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי

תיאור טיפוס הצומח :יער צפוף בשלטון איקליפטוס ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי.
דומה לטיפוס האיקליפטוס ובני-החלוף ללא שליט שלישי .הצפיפות הגבוהה יותר של העצים
הנטועים מתבטאת בירידה במגוון ושפע המינים העשבוניים בתת היער.
כיסוי צומח בן-קיימא90-60% :
מינים שליטים :איקליפטוס ,עשבוניים בני-חלוף
מינים מלווים :נשרן הדוחן
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :כלנית מצויה ,דבורנית דינסמור
 8.3.3.32יער צפוף בשלטון אשל הפרקים ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי

תיאור טיפוס הצומח :יער צפוף בשלטון אשל הפרקים ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי.
טיפוס המופיע בעיקר בשדרות אשלים שוברי רוח שניטעו בגבולות בין חלקות חקלאיות ובצידי
הכבישים .הטיפוס חסר מעוצים לגמרי ,ומגוון העשבוניים בתת היער נמוך מאד .רובם מיני מעזבות
כמו כף-אווז האשפות וחרדל לבן ,או מינים פולשים כמו מלוח הענבות וכנפון זהוב.
הטיפוס מופיע גם על לס בצפון תחום הסקר וגם בחול בדרומו ,אך המגוון הנמוך והנטייה הרודראלית
של מיני העשבוניים הגדלים במקומות כאלה לא משאירים צורך לחלק את הטיפוס בין שני סוגי
הקרקע.
כיסוי צומח בן-קיימא60-90% :
מינים שליטים :אשל הפרקים ,עשבוניים בני-חלוף
מינים מלווים :מלוח הענבות ,כף-אווז האשפות
מינים נדירים:
מינים בסכנת הכחדה:
מינים מוגנים :אשל הפרקים
 8.3.3.33יער צפוף בשלטון טטרקליניס מפריק ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי

תיאור טיפוס הצומח :יער צפוף בשלטון טטרקליניס מפריק ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי.
יערות טטרקליניס מופיעים בכמה ערוצי נחלים בצפון-מזרח תחום הסקר .ביערות אלה תת היער
מכוסה בצפיפות גבוהה בזריעי טטרקליניס צעירים ,וכמעט אין מינים מקומיים .טטרקליניס מפריק
נמצא כמין מלווה בכמה יערות נוספים ,אך בצפיפות נמוכה יותר.
כיסוי צומח בן-קיימא90-60% :
מינים שליטים :טטרקליניס מפריק ,עשבוניים בני-קיימא
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מינים מלווים :גזיר מזיק
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :אין תיעוד
 8.3.3.34יער צפוף בשלטון ינבוט ב.מ .ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי

תיאור טיפוס הצומח :יער צפוף בשלטון ינבוט ב.מ .ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי.
טיפוס המופיע במתחם אחד ,קטן למדי ,ליד אורים שבגבולו המזרחי של הסקר .במקום הזה נטוע
יער ינבוטים צפוף ,ובתת היער שלו גדלים מיני מעזבות ואשפתות ממגוון נמוך מאד של מינים.
כיסוי צומח בן-קיימא90-60% :
מינים שליטים :ינבוט ב.מ ,.עשבוניים בני-חלוף
מינים מלווים :סרפד צורב
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :אין תיעוד
 8.3.3.35יער צפוף בשלטון שיזף מצוי ,אספרג ארוך-עלים ושרביטן ריסני

תיאור טיפוס הצומח :יער צפוף בשלטון שיזף מצוי ,אספרג ארוך-עלים ושרביטן ריסני.
טיפוס המופיע בערוץ אחד של נחל סחף ,ובו יער שיזפים צפוף שתת היער שלו מופר ונשלט בעיקר
על-ידי עשבוניים בני-חלוף ,עם שיחי אספרג ושרביטן פזורים .לא ברור אם זה טיפוס צומח טבעי
שהיה אופייני לערוצי הנחלים באזור ,או שטיפוס נטוע ,או כזה שנוצר בעקבות הפרה מסוג כלשהו.
בתת היער שולטים בעיקר מיני מעזבות ובתי-גידול מופרים.
כיסוי צומח בן-קיימא90-60% :
מינים שליטים :שיזף מצוי ,אספרג ארוך-עלים ,שרביטן ריסני
מינים מלווים :ברומית דו-אבקנית ,פרסיון גדול
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :שיזף מצוי
 8.3.3.36עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון זקנן שעיר ,עשבוניים בני-חלוף וצחנן
מבאיש

תיאור טיפוס הצומח :שטח בשלטון זקנן שעיר ,עשבוניים בני-חלוף וצחנן מבאיש.
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טיפוס המופיע במשאר בתרוני אחד בין שדות בצפון-מערב שטח הסקר .גדות הבתרון מכוסות בזקנן
שעיר בצפיפות גבוהה יחסית ,וגדלים בהן שיחי צחנן מבאיש גדולים בדגם פזור .דפנות הבתרון
עשירים בעשבים בני-חלוף האופייניים לבתרונות לס.
כיסוי צומח בן-קיימא40-30% :
מינים שליטים :זקנן שעיר ,עשבוניים בני-חלוף ,צחנן מבאיש
מינים מלווים :מרווה דגולה ,אספרג ארוך-עלים
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :כלנית מצויה ,נורית אסיה ,דבורנית דינסמור
 8.3.3.37עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון זקנן שעיר ,עשבוניים בני-חלוף ואטד
ערבי/אספרג ארוך-עלים

תיאור טיפוס הצומח :עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון זקנן שעיר ,עשבוניים בני-
חלוף ואטד ערבי/אספרג ארוך-עלים ,עם כתמי בתה פתוחה בשלטון קורנית מקורקפת ,לוטמית
דביקה ומתנן שעיר ,ובתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית ,זקנן שעיר ושרביטן
ריסני.
טיפוס הצומח השולט במכתש בתרונות בארי ובשטחים דומים לו הנמצאים ממערב לשמורה .את
מרבית השטח מרכיבים שטחים מישוריים פחות או יותר ,ובהם שולט זקנן שעיר בליווי מגוון
עשבוניים בני-חלוף .בדפנות הבתרונות שיוצרים הערוצים מפותחים כתמי בתה ,המגוונים בהרבה
מהשטחים המישוריים מבחינת מגוון מינים מעוצים ומיני עשבוניים כאחד .נראה שבעיקר במפנים
הדרומיים של הבתרונות ,נחשף סלע כורכרי דמוי חוסמס ,ועליו גדלים מינים יובשניים ,מינים חובבי
גיר ומינים חובבי חול וכורכר .הבלאי מהכורכר יוצר כתמי חול למרגלות המדרונות ,ובהם גדלים מיני
חולות נוספים ,בעיקר כאלה האופייניים לצמחיית מישור החוף .בבתרונות מסוימים נחשפות שכבות
חרסיתיות ,ועליהן מפותחת בתת סירה קוצנית.
מגוון בתי-גידול כאלה המעורבים זה בזה יוצ ר נוף צומח ייחודי ומעניין ,ובתרונות הכורכר של אזור
בארי הם מהאזורים החשובים ביותר לשימור בשטח הסקר ,והפגיעים ביותר לפיתוח חקלאי ויערני.
בין המינים הגדלים על הכורכר כלולים מינים נדירים ואנדמיים שנמצאים כאן בשולי תחום התפוצה
העולמי שלהם .לאחילוף הנגב ,הפרטים שנמצאו בשמורה הם הצפוניים ביותר בעולם ככל הידוע
כיום.
כיסוי צומח בן-קיימא40-20% :
מינים שליטים :זקנן שעיר ,עשבוניים בני-חלוף ,קורנית מקורקפת ,לוטמית דביקה ,סירה קוצנית,
אטד ערבי ,אספרג ארוך-עלים ,שרביטן ריסני.
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מינים מלווים :ציבורת ההרים ,צחנן מבאיש ,קזוח עקום ,מרווה מצרית ,תלת-מלען מצוי ,מלענן
ריסני
מינים נדירים :לחך פעוט
מינים בסכנת הכחדה :קחוון פלשתי ,דבקת פלשת ,אחילוף הנגב ,זמזומית ורבורג
מינים מוגנים :קורנית מקורקפת ,כלנית מצויה ,נורית אסיה ,שום קולמן ,קחוון פלשתי ,דבקת
פלשת ,סירה קוצנית ,אירוס ארץ-ישראלי ,סחלב השקיק ,דבורנית דינסמור ,סתוונית היורה ,חצב
מצוי ,זמזומית ורבורג
 8.3.3.38עשבוניים בני-חלוף בשלטון זון אשון תת-מין הנגב

תיאור טיפוס הצומח :עשבוניים בני-חלוף בשלטון זון אשון תת-מין הנגב.
טיפוס המופיע בשטח קטן מדרום למוצב שלומית .שטח זה כנראה היה חרוש ומעובד בעבר וננטש
לפני מספר שנים .מאז השתקמה בו חברת הצומח המקורית של שדות החול בצפון-מערב הנגב,
שנעלמה מכל השטחים הטבעיים בשטח הסקר .בשטח הקטן הזה מצויים מספר מינים נדירים ,אך
גם מינים פולשים כמו כנפון זהוב שנפוצים בשטחים המופרים מסביב.
כיסוי צומח בן-קיימא0% :
מינים שליטים :זון אשון תת-מין הנגב
מינים מלווים :אין תיעוד
מינים נדירים :מגלית הדרום ,מללנית מצרית
מינים בסכנת הכחדה :שום הפטמות
מינים מוגנים :שום הפטמות
 8.3.3.39עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שני ,ואטד
ערבי/שרביטן ריסני

תיאור טיפוס הצומח :עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,ללא
שליט שני ,ואטד ערבי/שרביטן ריסני
אחד מטיפוסי הצומח העיקריים של גדות הבשור .מופיע במישורים המוגבהים שמעל הבתרונות.
כיסוי ומגוון העשבוניים בשטח גבוה ,אך הוא כמעט חסר מעוצים .כמו בתת היפרוק ובתת הנואית,
טיפוס זה מתפרש לאורך הגדות מצפון לדרום ,ולכן חולק לשני כתמים – כתם בלס וכתם בחול-לס.
כיסוי צומח בן-קיימא1% :
מינים שליטים :עשבוניים בני-חלוף ,אטד ערבי ,שרביטן ריסני
מינים מלווים :זקנן שעיר
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
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מינים מוגנים :אין תיעוד
 8.3.3.40עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,מלענן ריסני ושרביטן
ריסני

תיאור טיפוס הצומח :עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,מלענן
ריסני ושרביטן ריסני.
טיפוס המופיע בבתרונות תלולים בגדות הבשור שבדפנותיהם נחשפים סלעי כורכר.
טיפוס זה דומה במידה מסוימת לטיפוס הקודם של הכורכר בבתרונות הבשור ,אלא שהוא מופיע
בבתרונות תלולים שבהם הכורכר מהווה רק חלק מהמדרונות ומכוסה בחלקו בלס .מחשופי הכורכר
האלה הם בית-גידול ייחודי וחשוב המהווה מקלט למיני צמחים שאינם מותאמים לבתי הגידול
האחרים הנפו צים בסביבה ,ועשויים לתפקד כמסדרון אקולוגי לצמחי חולות ,המקשר בין אוכלוסיות
מישור החוף לבין אוכלוסיות הנגב.
כיסוי צומח בן-קיימא2-1% :
מינים שליטים :עשבוניים בני-חלוף ,מלענן ריסני ושרביטן ריסני
מינים מלווים :שמשון יושב ,בר-עכנאי שיחני ,אטד ערבי ,חורשף קטן-קרקפות
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :קחוון פלשתי
מינים מוגנים :קחוון פלשתי ,נורית אסיה
 8.3.3.41עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,מלענן החוף ורותם
המדבר

תיאור טיפוס הצומח :עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,מלענן
החוף ושרביטן ריסני.
טיפוס הצומח של גוש החולות הצעירים ,הדרומי ביותר מבין שטחי החולות בסקר .בשטח זה החולות
הם הכי פחות מיוצבים ,ומתארגנים בדיונות גדולות שכיוונן לרוב ,פחות או יותר ,מדרום מערב לצפון
מזרח .הדיונות האלה נודדות ,ולכן אחוז כיסוי הצומח המעוצה בהן נמוך ביחס לכיסויי המעוצים
בשטחי החולות האחרים בתחום הסקר .לרוב המפנה הצפוני-מערבי של הדיונות מיוצב ומפותח בו
קרום קרקע עבה של כחוליות וחזזיות ,ומגדל מגוון עשבים קטנטנים ,בעוד שהמפנה הדרומי-מזרחי
וראש הדיונה נודדים ,ומוצאים בהם צמחי חולות נודדים כמו גומא מגובב ומלענן המטאטאים ,שהם
נדירים מאוד עד לא קיימים בדיונות המיוצבות יותר של גושי החולות מהשכבה העתיקה יותר .גוש
החולות הזה נסקר מעט מאד בעבר ,כנראה בגלל המרחק מהכביש וקשיי גישה ,וסביר שהוא צופן
בחובו דברים נוספים שטרם התגלו.
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בשטח הפוליגון לא קיימות כלל תצפיות עבר של אירוס הנגב ,למעט תצפית אחת בשוליו הצפון-
מערביים (מימי רון )2012 ,שלא ברור אם נמצאת בפועל בתחום הטיפוס .עם זאת ,מעט מדרום
לגבול הסקר קיימות תצפיות רבות מאד של אירוס הנגב ,בחולות עגור .למרות שלא צפינו בו שם
במהלך הסקר  -סביר מאד שהמין ממשיך צפונה לתוך שטח פוליגון החולות הצעירים.
כיסוי צומח בן-קיימא2-1% :
מינים שליטים :עשבוניים בני-חלוף ,מלענן החוף ,רותם המדבר
מינים מלווים :אטד ערבי ,שרביטן ריסני ,מלענן המטאטאים ,גומא מגובב ,גלעינון החוף ,בר-עכנאי
שיחני ,לענה חד-זרעית ,נואית קוצנית
מינים נדירים :מרצענית ספרדית
מינים בסכנת הכחדה :קדד אפיל ,שום הפטמות ,שיבות-שועל גדולה.
מינים מוגנים :רותם המדבר ,קדד אפיל ,שום הפטמות
 8.3.3.42עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שני ,וכספסף
חד-פרחי

תיאור טיפוס הצומח :עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,ללא
שליט שני ,וכספסף חד-פרחי.
טיפוס צומח זה מופיע במשאר אחד בלבד ,צמוד לקיבוץ ניר יצחק .המשאר חולי ומישורי ומופר
מעט ,תחום בשדרת עצי אשל הפרקים שוברי רוח ,וכמעט ואין בו צומח מעוצה .המקום מפורסם
בזכות אוכלוסיית אי רוס הנגב היפיפייה הגדלה בו ,אך מאכלס שפע של מינים מעניינים נוספים.
משארים כאלה ,שנותרו ליד יישובים חקלאיים שונים בפתחת שלום ,מהווים דוגמיות מחברות הצומח
הטבעיות של האזור ,שהשתמרו בכתמים קטנים שלא עברו פיתוח ,וחשוב מאד לשמור עליהם ללא
הפרה ,כדי לשמר את מגוון המינים ונופי הצומח הטבעיים.
במשאר ניר יצחק נמצאת כנראה האוכלוסייה הצפונית ביותר בעולם שנותרה כיום של אירוס הנגב,
לאחר שאוכלוסיות צפוניות יותר שגדלו באזור מגן נכחדו או הועתקו .במקום קיימים קלונים ענקיים
שקוטרם למעלה ממטר ,וכנראה הם בני עשרות שנים .בנוסף לאירוסים ,התגלתה במהלך הסקר
במשאר אוכלוסייה קטנה של שום הפטמות .ככל הנראה אוכלוסייה זו גם היא הצפונית ביותר בעולם
למין הזה ,לאחר שאוכלוסיות שנצפו בעבר ליד עין הבשור ומצפון לפארק אשכול נכחדו .במהלך
הדיגום נמצא גם פרט בודד של אחילוף זעיר ,מין בסכנת הכחדה נדיר ביותר האנדמי לישראל ולסיני,
ושמרבית אוכלוסיותיו גדלות בחולות הפנימיים של בקעת ממשית-ימין במרכז הנגב .גם זו ,ככל
הנראה ,האוכלוסייה הצפונית ביותר בעולם למין זה ,והמערבית ביותר בארץ.
מכיוון שבדיגום נצפה פרט בודד שהיו לו רק עלים ,הזיהוי אינו וודאי עדיין ויש לחזור ולנסות לצפות
בפריחת הצמח בסתיו .מסיבה זו ,התצפית לא נכללה במפת המינים בסכנת הכחדה בסקר .המשאר
של ניר יצחק הוא אחד החשובים באזור פתחת שלום.
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במשאר נמצאים גם כמה גושים של נרקיס ניירי ,גיאופיט לא מקומי שמתרבה מחלוקת בצל מהירה
ומוכר כמין פולש במקומות אחרים בעולם .הנרקיסים כנראה נשתלו על-ידי אחד מאנשי הקיבוץ,
ומומלץ להסירם מהשטח לפני שיהפכו לבעיה.
כיסוי צומח בן-קיימא1% :
מינים שליטים :עשבוניים בני-חלוף ,כספסף חד-פרחי
מינים מלווים :דוחן אשון ,זון אשון תת-מין הנגב ,מלעניאל מצוי
מינים נדירים :מללנית מצרית
מינים בסכנת הכחדה :אחילוף זעיר ,אירוס הנגב ,שום הפטמות
מינים מוגנים :אחילוף זעיר ,אירוס הנגב ,שום הפטמות
 8.3.3.43עשבוניים בני-חלוף בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,דוחן אשון ומתנן שעיר

תיאור טיפוס הצומח :עשבוניים בני-חלוף בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,דוחן אשון ומתנן שעיר.
טיפוס הצומח של משארי חולות באזור הישובים נווה ,שלומית ובני-נצרים .משארים אלה נותרו
מנותקים מגושי החולות העיקריים ממזרח וממערב (בסיני) ,אך בחלקם נותר מגוון צומח ערכי
וחשוב .במשאר ליד נווה התגלתה אוכלוסייה גדולה מאד של שום הפטמות ,יחד עם מאות צמחי
מרצענית ספרדית וכמה קלונים של אירוס הנגב .במשאר נוסף ליד שלומית תועדה מחדש אוכלוסייה
נוספת של שום הפטמות שדווחה על-ידי הגר לשנר בשנות ה.90-
החול במשארים אלה לרוב מיוצב ובעל קרום קרקע מפותח ,לפחות בחלק מהשטח .למרות זאת,
כיסוי הצומח המעוצה נמוך וכולל בעיקר שיחים מעטים פזורים.
כיסוי צומח בן-קיימא2-1% :
מינים שליטים :עשבוניים בני-חלוף ,דוחן אשון ,מתנן שעיר
מינים מלווים :רותם המדבר ,אטד ערבי ,שמשון יושב ,מלענן החוף
מינים נדירים :מרצענית ספרדית
מינים בסכנת הכחדה :שום הפטמות ,אירוס הנגב
מינים מוגנים :שום הפטמות ,אירוס הנגב ,רותם המדבר
 8.3.3.44עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שני ושיזף
מצוי/אשל הפרקים

תיאור טיפוס הצומח :עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ללא שליט
שני ושיזף מצוי/אשל הפרקים.
טיפוס צומח של משארים מופרים בפתחת שלום .נמצא בכמה כתמים סביב מוצב שלומית ומעבר
כרם-שלום .במשארים אלה לרוב נשאר מגוון עשבוניים בני-חלוף האופייניים לשטחי החולות
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הטבעיים באזור ,אך נמצאים בהם גם עצים לא מקומיים כמו אשל הפרקים ,שיזף מצוי ,שיטה
כחלחלה וינבוט ,וגדלים בהם צמחי מעונות מופרים.
כיסוי צומח בן-קיימא1% :
מינים שליטים :עשבוניים בני-חלוף ,שיזף מצוי ,אשל הפרקים
מינים מלווים :שמשון יושב ,שיטה כחלחלה ,כנפון זהוב ,ינבוט ,לענה חד-זרעית
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :שיזף מצוי ,אשל הפרקים
 8.3.3.45עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,מלענן החוף ואשל
הפרקים

תיאור טיפוס הצומח :עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,מלענן
החוף ואשל הפרקים.
טיפוס הצומח המופיע במתחם אחד ,סביב מאגר הנמצא מדרום-מזרח לדקל .השטח סביב המאגר
מופר מאד ושסוע על-ידי סימנים של גלגלי טרקטורים ,חפירות וערמות עפר .הצומח הטבעי בשטח
נפגע מאד ,ולכן המגוון והשפע נמוכים בו מאד .נמצאים בו מעוצים מעטים ,בעיקר לענה חד-זרעית,
ועל תלולית אחת ניטעו מספר עצים ,ביניהם אשל הפרקים שנכנס כשליט שלישי בשם הטיפוס.
כיסוי צומח בן-קיימא1% :
מינים שליטים :עשבוניים בני-חלוף ,מלענן החוף ,אשל הפרקים
מינים מלווים :לענה חד-זרעית ,מתנן שעיר
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :אשל הפרקים
 8.3.3.46עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,מלוח קיפח ואטד ערבי

תיאור טיפוס הצומח :עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים-בני-חלוף ,מלוח
קיפח ואטד ערבי.
טיפוס המייצג את נוף הצומח הטבעי בפזרות הלס שמפארק אשכול ומזרחה .כיום רוב השטח נטוע
אשלים ,והפך ליער פתוח בשלטון אשל הפרקים ,עשבוניים בני-חלוף ואטד ערבי ,אך בשטח פתוח
וטבעי יחסית שנותר בין האזורים הנטועים ,קיים עדיין הטיפוס המקורי של השטח.
האזור הלא נטוע שליד פארק אשכול הוא הדבר הכי דומה למישור לס טבעי שקיים בשטח הסקר,
אם כי הוא מופר למדי ומצוי תחת לחץ רעיה כבד ,ולא נשארו בו הרבה מהמינים הנדירים המאפיינים
מישורי לס בצפון הנגב.

177

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

כיסוי צומח בן-קיימא2-1% :
מינים שליטים :עשבוניים בני-חלוף ,מלוח קיפח ,אטד ערבי
מינים מלווים :ינבוט השדה ,חורשף קטן-קרקפות
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :כלנית מצויה ,נורית אסיה ,שום קולמן
 8.3.3.47עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,ינבוט השדה ואשל
היאור

תיאור טיפוס הצומח :עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,ינבוט
השדה ואשל היאור.
טיפוס צומח מופר המופיע בשני מקטעים קטנים בערוץ נחל גרר בצפון-מזרח שטח הסקר .גדות
הנחל והערוץ מופרים ומכוסים בצמחיית מעזבות ,כמו גדילן מצוי ,ברקן סורי ,קורטם דק וינבוט
השדה .ההפרה נובעת כנראה לפחות חלקית מזיהום הנחל ,מכיוון שבמדרונות הגבוהים יותר
נמצאת צמחיה עשבונית האופיינית לבתרונות לס בשטח הסקר.
בשולי ערוץ הנחל נמצא זון רב-פרחים ,צמחי נדיר בארץ האופייני לערוצי אכזב לחים ומופרים ,שלא
ברור אם הוא מין מקומי בארץ או לא.
כיסוי צומח בן-קיימא1% :
מינים שליטים :עשבוניים בני-חלוף ,ינבוט השדה ,אשל היאור
מינים מלווים :ארכובית שבטבטית ,חמציץ נטוי ,גדילן מצוי ,שומר פשוט ,קורטם דק
מינים נדירים :זון רב-פרחים
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :אשל היאור
 8.3.3.48עשבוניים בני-חלוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,אשל הפרקים ושיטה
סלילנית/ינבוט ב.מ/.איקליפטוס/פיקוס השקמה/אשל היאור

תיאור טיפוס הצומח :עשבוניים בני-חלוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,אשל
הפרקים ושיטה סלילנית/ינבוט ב.מ/.איקליפטוס/פיקוס השקמה/אשל היאור.
טיפוס צומח כוללני הכולל את ערוץ נחל גרר התחתון ואת ערוץ נחל בשור משפך נחל גרר ומטה,
ואת גדותיהם וכמה מערוציהם .מרבית השטח הנכלל תחת הטיפוס מופר ומצוי תחת לחץ רעיה,
ונפוצים בו מינים עשבוניים האופייניים למעזבות ואשפתות .מרבית העצים בו (כולם ,למעט עצי אשל
היאור הגדלים בערוצי הנחלים בדגם דליל) הם עצים נטועים – בין שאלה ניסיונות השבה של שיזף
מצוי ושיטה סלילנית ,ובין שאלה עצי שקמה ,ינבוט ב.מ .ואשל הפרקים שנשתלו בשולי החלקות
החקלאיות וביערות הגובלים בגדות הנחלים .בשטח קיימים גם עצי שיטה כחלחלה ומעט אטדים.
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בכמה נקודות נותרו בתרונות לס טבעיים יחסית המחזיקים מגוון מינים מקומיים ,ובנקודה אחת
נמצא מחשוף סלע-חוף קטן בגדות נחל גרר .על המחשוף הזה ,ששטחו כמה מטרים רבועים,
מפותחת בתת סירה קוצנית ,ונמצאה בו אוכלוסייה גדולה למדי של ולריינית זעירה (צמח נדיר ביותר
בארץ ,והמוכר מ 3-אתרים בלבד בארץ) .בכמה נקודות לאורך נחל גרר גדל גם חוחן קרדני ,מין
תת-אנדמי הנמצא בסכנת הכחדה.
למרות שכיסוי העצים הנטועים עולה על  ,2%השטח מוגדר כשטח בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,ולא
כעציה ,בגלל שהוא נמצא באזור לא יובשני יחסית ,ולא מתאים למדריך המיפוי המדברי.
כיסוי צומח בן-קיימא9-2% :
מינים שליטים :עשבוניים בני-חלוף ,אשל הפרקים ,שיטה סלילנית ,ינבוט ב.מ ,.איקליפטוס ,פיקוס
השקמה ,אשל היאור
מינים מלווים :אטד ערבי ,שיטה כחלחלה
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :חוחן קרדני ,ולריינית זעירה
מינים מוגנים :חוחן קרדני ,שיטה סלילנית ,פיקוס השקמה ,אשל הפרקים ,אשל היאור
 8.3.3.49עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,שיטה כחלחלה
ואיקליפטוס המקור

תיאור טיפוס הצומח :עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,שיטה
כחלחלה ואיקליפטוס המקור.
טיפוס המופיע בתא שטח קטן אחד ממזרח לבארי .השטח מופר ביותר וגדלים בו הרבה עצי שיטה
כחלחלה .כל מיני הצומח העשבוניים שנרשמו בשטח הם צמחי מעזבות ובתי-גידול מופרים .טיפוס
דומה נפוץ לאורך שולי הכבישים בכל חציו הצפוני של שטח הסקר ,אך אלה לא הוכללו כפוליגונים
בסקר.
כיסוי צומח בן-קיימא2-1% :
מינים שליטים :עשבוניים בני-חלוף ,שיטה כחלחלה ,איקליפטוס המקור
מינים מלווים :גדילן מצוי ,מעוג כרתי
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :אין תיעוד
 8.3.3.50עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,זקנן שעיר ושיזף מצוי

תיאור טיפוס הצומח :עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,זקנן
שעיר ושיזף מצוי.
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טיפוס צומח המופיע סביב מבני עפר צבאיים דמויי פיתות סוריות קטנות הפזורים בשדה מדרום-
מערב לבארי .על סוללות העפר גדלים בעיקר צמחים חד-שנתיים ,ועל חלקן גדל זקנן שעיר .באחת
מהן נמצא שיזף מצוי .הרכב הצומח בהן כולל שילוב של צמחי מעזבות וצמחייה מקומית האופיינית
לגבעות הטבעיות הסמוכות.
כיסוי צומח בן-קיימא10-1% :
מינים שליטים :עשבוניים בני-חלוף ,זקנן שעיר ,שיזף מצוי
מינים מלווים :אספרג ארוך-עלים
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :דבורנית דינסמור
 8.3.3.51עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,זקנן שעיר ומתנן שעיר

תיאור טיפוס הצומח :עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,זקנן
שעיר ומתנן שעיר.
טיפוס המופיע בכתמים בקרחות יער ביער כיסופים ,בהן נגלה הצומח הטבעי של השטחים הפתוחים
באזור ,ששלט בשטח לפני נטיעת היערות.
בין שיחי המתנן נמצא מגוון עשיר של עשבים בני-חלוף מקומיים האופייניים לבתי-גידול עשבוניים
בשפלת הנגב .השטח נמצא תחת לחץ רעיה כבד.
כיסוי צומח בן-קיימא5-2% :
מינים שליטים :עשבוניים בני-חלוף ,זקנן שעיר ,מתנן שעיר
מינים מלווים :אין תיעוד
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :כלנית מצויה ,נורית אסיה ,דבורנית דינסמור ,סחלב השקיק
 8.3.3.52עשבוניים בני-חלוף בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,עירית גדולה ומתנן שעיר

תיאור טיפוס הצומח :עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,עירית
גדולה ומתנן שעיר.
טיפוס צומח המופיע בכתם אחד הנתון תחת לחץ רעיית בקר כבד מאד ,בשולי שמורת מכתש
בתרונות בארי .במקום זה הרעייה החזקה הקנתה ייתרון למינים אנטי-פסטורליים שאינם נאכלים
על-ידי הבקר ,כמו עירית גדולה ומתנן שעיר ,שהשתלטו על השטח .הרעייה מתבצעת בעיקר בשטח
המישורי ,ובמדרונות היורדים ממנו אל הערוצים מופיעים אותם טיפוסי צומח המצויים באזור
השמורה ,ואותו הרכב צומח.
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כיסוי צומח בן-קיימא1% :
מינים שליטים :עשבוניים בני-חלוף ,עירית גדולה ,מתנן שעיר
מינים מלווים :אין תיעוד
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :אין תיעוד
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מפה  .12תצורות צומח מפורטות
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טבלה  .10תצורות צומח וטיפוסי צומח
תצורת צומח

שם טיפוס צומח מוכלל

יער צפוף

יער צפוף בשלטון אורן ,עשבוניים בני-חלוף ושרביטן ריסני/אספרג ארוך-עלים.

יער צפוף

יער צפוף בשלטון איקליפטוס ועשבוניים בני-חלוף.

יער צפוף

יער צפוף בשלטון אשל הפרקים ועשבוניים בני-חלוף.

יער צפוף
יער צפוף
יער צפוף

יער צפוף בשלטון טטרקליניס מפריק ועשבוניים בני-חלוף.
יער צפוף בשלטון ינבוט ב.מ .ועשבוניים בני-חלוף.
יער צפוף בשלטון שיזף מצוי ,אספרג ארוך-עלים ושרביטן ריסני.

יער פתוח

יער פתוח בשלטון איקליפטוס ועשבוניים בני-חלוף.

יער פתוח
יער פתוח
יער פתוח
יער פתוח
יער פתוח
יער פתוח
יער פתוח
יער פתוח

יער פתוח בשלטון איקליפטוס ועשבוניים בני-חלוף בחולות.
יער פתוח בשלטון אשל הפרקים ,עשבוניים בני-חלוף ושבטוט מצוייץ.
יער פתוח בשלטון אשל הפרקים ,עשבוניים בני-חלוף ואטד ערבי/שרביטן ריסני/אספרג ארוך-עלים.
יער פתוח בשלטון אשל הפרקים ,עשבוניים בני-חלוף וינבוט ב.מ.
יער פתוח בשלטון אשל הפרקים ,עשבוניים בני-חלוף ולענה חד-זרעית.
יער פתוח בשלטון ינבוט ב.מ .ועשבוניים בני-חלוף.
יער פתוח בשלטון ינבוט ב.מ ,.רותם המדבר ושיזף מצוי.
יער פתוח בשלטון שיטת עלי-הערבה ועשבוניים בני-חלוף.

יער פתוח

יער פתוח בשלטון אשל היאור ,עשבוניים בני-חלוף ושרביטן ריסני.

יער פתוח בשלטון אורן ,עשבוניים בני-חלוף ואטד ערבי/שרביטן ריסני/אספרג ארוך-עלים ,עם תת-יער בשלטון זקנן
יער פתוח עם תת-יער בשלטון עשבוניים בני-קיימא
שעיר ,עשבוניים בני-חלוף ואטד ערבי/שרביטן ריסני/אספרג ארוך-עלים.
יער פתוח בשלטון איקליפטוס ,עשבוניים בני-חלוף ואטד ערבי/שרביטן ריסני/אספרג ארוך-עלים ,עם תת-יער בשלטון
יער פתוח עם תת-יער בשלטון עשבוניים בני קיימא
זקנן שעיר ,עשבוניים בני-חלוף ואטד ערבי/שרביטן ריסני/אספרג ארוך-עלים.
יער פתוח בשלטון איקליפטוס ,עשבוניים בני-חלוף ואטד ערבי/שרביטן ריסני/אספרג ארוך-עלים עם כתמי בתה
פתוחה בשלטון קורנית מקורקפת ,לוטמית דביקה ומתנן שעיר ,או בשלטון שמשון סגלגל ,לוטמית דביקה ומתנן
יער פתוח עם בתה פתוחה בקרחות יער
שעיר.
יער פתוח בשלטון שיזף מצוי ,עשבוניים בני-חלוף ורותם המדבר ,עם חגורות של עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים
יער פתוח עם חגורות של שיחיה ושל עשבוניים
פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,אטד ער בי ושיזף מצוי ,ושל שיחייה צפופה בשלטון רותם המדבר ,סירה קוצנית
בני-חלוף
ולענה חד-זרעית.
חורש צפוף בשלטון אשל היאור ,קנה מצוי ומלוח קיפח בנחל בשור.
חורש צפוף
חורש פתוח בשלטון אשל הפרקים ,שרביטן ריסני ואטד ערבי.
חורש פתוח
שיחיה דלילה בשלטון מתנן שעיר ,שרביטן ריסני ורותם המדבר.
שיחייה דלילה
שיחיה דלילה בשלטון רותם המדבר ,שרביטן ריסני ומתנן שעיר.
שיחייה דלילה
בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון לענה חד-זרעית ,שמשון סגלגל ושרביטן ריסני ,עם כתמי בתה פתוחה עם
בתה פתוחה עם שיחים פזורים
שיחים פזורים בשלטון שמשון סגלגל ,מלענן ריסני ושרביטן ריסני.
בתה פתוחה בשלטון ינבוט השדה ,עשבוניים בני-חלוף ואשל הפרקים/אטד ערבי/שיטה סלילנית/ינבוט ב.מ.
בתה פתוחה
בתה דלילה עם עצים פזורים בשלטון לענה חד-זרעית ,עשבוניים בני-חלוף ושיזף מצוי.
בתה דלילה עם עצים פזורים
בתה דלילה עם עצים בודדים בשלטון לענה חד-זרעית ,שמשון יושב ושיטה סלילנית.
בתה דלילה עם עצים בודדים
בתה דלילה עם שיחים פזורים בשלטון לענה חד-זרעית ,עשבוניים בני-חלוף ורותם המדבר.
בתה דלילה עם שיחים פזורים
בתה דלילה בשלטון יפרוק המדבר ,שמשון יושב ונואית קוצנית.
בתה דלילה
בתה דלילה מאד עם עצים פזורים בשלטון יפרוק המדבר ,אטד ערבי ושיטה סלילנית ,עם כתמי שיחיית אטד ערבי,
בתה דלילה מאד עם עצים פזורים
עשבוניים בני-חלוף ושרביטן ריסני.
בתה דלילה מאד עם שיחים פזורים בשלטון נואית קוצנית ,עשבוניים בני-חלוף ואטד ערבי/שרביטן ריסני ,עם כתמי
בתה דלילה מאוד עם שיחים פזורים
שיחיית אטד ערבי ,עשבוניים בני-חלוף ושרביטן ריסני.
בתה דלילה מאד עם שיחים פזורים בשלטון מלחית אשונה ,עשבוניים בני-חלוף ואטד ערבי/שרביטן ריסני ,עם כתמי
בתה דלילה מאד עם שיחים פזורים
שיחיית אטד ערבי ,עשבוניים בני-חלוף ומלוח קיפח/שרביטן ריסני.
בתה דליל ה מאד עם שיחים בודדים בשלטון נואית קוצנית ,שמשון יושב ומתנן שעיר בעמקים בין דיונריים ,ועשבוניים
בתה דלילה מאוד עם שיחים בודדים
בני-ק יימא עם מעוצים פזורים בשלטון דוחן אשון ,מלענן החוף ורותם המדבר על גבי דיונות.
בתה דלילה מאד בשלטון שמשון יושב ,מלענן החוף ומתנן שעיר.
בתה דלילה מאד
עשבוניים בני-חלוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ושיזף מצוי/אשל הפרקים.
עשבוניים בני-חלוף עם עצים פזורים
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אחוזי כיסי של צורות החיים
ערכיות
אזור בסקר
מאפיינים עיקריים
בני -עשבוניים עשבוניים
הטיפוס
עצים שיחים
שיח בני -קיימא בני-חלוף
יערות בארי-כיסופים
2
יער מחטני נטוע על קרקע לסית
10
1
0
1
75
יער איקליפטוס נטוע על קרקע
יערות בארי-כיסופים
2
10
1
0
0
80
לסית
שטחים חקלאיים בכל
שדרות אשלים שוברי רוח על חול
1
5
0
0.5
0
90
רחבי שטח הסקר
או לס
יערות בארי-כיסופים
1
יער מחט נטוע על קרקע לסית
15
0
0
0
75
אורים
1
יער שיטים פולש על קרקע לסית
40
0
0
0
80
יערות עוטף עזה
3
יער שיזפים בערוץ
40
0
1
5
80
יער איקליפטוס נטוע על קרקע
יערות בארי-כיסופים
2
10
1
0
0
25
לסית
פתחת שלום
3
יער איקליפטוס נטוע על חול
10
0
0.5
0
25
צאלים-גבולות
2
יער אשלים נטועים בדיונות חול
20
0
0
0.5
20
נחל בשור
2
יער אשלים נטוע על קרקע לסית
40
0
1
1
25
יער מגן
2
יער נטוע על חול-לס
80
0
1
1
20
גבולות
2
יער אשלים נטוע על קרקע חולית
40
0
1
0
20
נחל בשור
2
יער שיטים פולש על תשתית לס
80
0
0
0
15
ערוצי גרר
2
יער מעורב נטוע בערוץ נחל
90
0
0
25
20
גבולות
2
יער שיטים פולש על חול
90
0
0
0
20
שקע מוצף לפרקים בשולי נחל,
נחל בשור
3
70
1
0
0
25
מופר
25

2

2

2

40

25

3

2

3

40

25

3

8

3

60

11

20

20

2

90

80
30
0
0

15
5
6
8

2
2
1
2

50
0
1
1

30
90
40
90

יער מחט נטוע על קרקע לסית

3

יערות בארי  -כיסופים

יער איקליפטוס נטוע על קרקע
לסית
+5( 3
יער איקליפטוס נטוע על כורכר
לכתמים יערות עוטף עזה
וחול חופי ,עם כתמים טבעיים
הפתוחים)
בקרחות
ערוץ נחל עם שכבות של חרסית
נחל סחף
+5
ושל חול חופי עם חגורות צומח
מורכבות ונטיעות.
נחל בשור
4
חורש נחלים
יערות עוטף עזה
4
גבעת כורכר וחול חופי
נחל בשור
4
מישורים אלוביאליים בצידי נחל
נחל בשור
4
מישורי עשב מעל בתרונות
3

יערות בארי-כיסופים

נחל בשור

0

1

15

4

70

בתרונות כורכר וחמרה

+5

1
2
0.5
0.5
0

1
1
1
1
0

15
10
7
7
10

0
1
1
0
0

70
90
70
50
40

לס וחול-לס בצידי נחל
ערוץ חול חופי
חול אדמדם מיוצב
דיונות נמוכות
עמק לסי בחולות

3
5
5
5
4

נחל בשור
נחל עימר
צאלים-שונרא
צאלים-גבולות
בני-נצרים

1

2

5

0

70

בתרונות לס וחול-לס

4

נחל בשור

0.5

2

5

0

70

בתרונות לס וחול-לס

4

נחל בשור

0.5

2

5

0

70

בתרונות לס

4

נחל בשור

0.5

0.5

3

3

50

דיונות עתיקות מיוצבות

5

ממזרח לבני-נצרים

0
1.5

1
0.5

5
0.5

3
0

50
90

חולות מישוריים מיוצבים.
שדות חול מיוצב עם נטיעות

5
3

גבולות
פתחת שלום

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

תצורת צומח

אחוזי כיסי של צורות החיים
בני -עשבוניים עשבוניים
עצים שיחים
שיח בני -קיימא בני-חלוף

שם טיפוס צומח מוכלל

עשבוניים בני-חלוף עם עצים פזורים

עשבוניים בני-חלוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,אשל הפרקים ושיטה סלילנית/ינבוט
ב.מ/.איקליפטוס ב.מ/.פיקוס השקמה/אשל הפרקים.

5

2

0.5

0.5

90

עשבוניים בני-חלוף עם עצים פזורים

עשבוניים בני-חלוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,שיטה כחלחלה ואיקליפטוס המקור.

2

0

0

0

70

עשבוניים בני-קיימא עם עצים פזורים

עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון זקנן שעיר ,עשבוניים בני-חלוף ואספרג ארוך-עלים/אטד ערבי.

1

1.5

2

25

80

עשבוניים בני-קיימא עם עצים פזורים
עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים
עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים
עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים
עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים
עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים

עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון זקנן שעיר ,עשבוניים בני-חלוף וצחנן מבאיש.
עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,מלענן ריסני ושרביטן ריסני.
עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שני ,וכספסף חד-פרחי.
עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ושרביטן ריסני/אטד ערבי.
עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,דוחן אשון ומתנן שעיר.
עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,זקנן שעיר ושיזף מצוי.

0
0
0
0.5
0
0.5

1.5
2
0
1
1
0

0.5
2
1
0.5
1
0

30
5
2
0
3
10

80
60
90
90
90
70

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,זקנן שעיר ,ומתנן שעיר.

1

2

0.5

10

90

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים
עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים
עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים
עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים
עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים
עשבוניים בני-חלוף

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,ינבוט השדה ואשל היאור.
עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,מלענן החוף ורותם המדבר.
עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,עירית גדולה ומתנן שעיר.
עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,מלוח קיפח ואטד ערבי.
עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,מלענן החוף ואשל הפרקים.
עשבוניים בני-חלוף בשלטון זון אשון תת-מין הנגב.

1.5
0
0.5
1.5
0.5
0

1
1
0.5
2
1
0

1.5
1
1
1
1
0

1
1
5
0
2
0

80
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15
40
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מאפיינים עיקריים

בתרונות לס מופרים עם נטיעות
שטח מופר ליד בארי ,צידי
כבישים
בתרונות לס ,חרסית ,כורכר וחול
עם כתמי צומח שונים.
בתרון לס חולי בין שדות
מחשופי כורכר בבתרונות לס
שדה חול מיוצב
מישורי עשב מעל בתרונות
משארי חול מיוצב
סוללות עפר בשדות חקלאיים
קרחות טבעיות ביערות נטועים
על תשתית לסית
גדות נחל מופר על לס
דיונות חול צעיר
שטחי רעיית בקר על קרקע לסית
מישורי לס בקעת באר-שבע
שטח מופר סביב מאגר
שדה חול נודד

ערכיות
הטיפוס

אזור בסקר

+5( 3
למחשופי גרר תחתון ,בשור תחתון
כורכר)
1

ממזרח לבארי

+5

בתרונות בארי

4
5
+5
4
5
2

יערות עוטף עזה
נחל בשור
פתחת שלום
נחל בשור
נווה-שלומית
מדרום לבארי

4

יער כיסופים

1
5
3
4
1
5

ערוצי גרר
חולות חלוצה-עגור
בתרונות בארי
פארק אשכול
מדרום לדקל
פתחת שלום
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 8.3.4בתי-גידול מיוחדים
 8.3.4.1שדות חול וחול-לס מדבריים

דרום שטח הסקר מכוסה בחולות ,הנחלקים לשתי שכבות גיל .החולות הישנים יותר נוטים להיות מיוצבים
יותר ,ויוצרים רצועה נרחבת של שדות חול מישוריים פחות או יותר ,המעורבים בלס בשולי הרצועה .בתי-
גידול אלה ,בהיותם מתאימים לחקלאות ,נעלמו כמעט לגמרי משטח הסקר ומהארץ בכלל ,ונותרו מהם
משארים בודדים בין שדות וסמוך לישובים – למשל ליד ניר-יצחק וליד כרם-שלום .משארים אלה לרוב קטנים
ומופרים בחלקם ,ובכל זאת מחזיקים בתוכם מגוון רחב של מינים מקומיים ,חלקם נדירים או מצויים בסכנת
הכחדה .שטחי החולות שמדרום לגבולות וממזרח לנווה מהווים רצועת מעבר בין שדות החול לבין אזור
הדיונות ,והם מישוריים בחלקם .רוב צמחי שדות החול מופיעים גם באזורי הדיונות במקומות מיוצבים
ושטוחים ,אם כי בכמויות קטנות יותר .מספר מינים ייחודיים למרחב:


אחילוף זעיר – גיאופיט בעל פקעת ממשפחת הלופיים .אחילוף זעיר שונה מכל מיני הסוג אחילוף בצורת
התפרחת והעלים שלו ,ונמצא בקבוצה משל עצמו בתוך הסוג .אחילוף זעיר הוא מין אנדמי לישראל ולסיני,
המצוי בסכנת הכחדה בארץ ובעולם ,שרוב האוכלוסיות שלו גדלות בחולות הפנימיים של קער ממשית –
ימין ובחולות משאבים .במסגרת הסקר נמצא פרט בודד במשאר טבעי ליד ניר-יצחק .מכיוון שנצפה פרט
אחד בלבד ,בעלים ,יש צורך לחזור למקום ולצפות בפריחה בסתיו על מנת לאשר את הזיהוי .בהנחה שאכן
מדובר באחילוף זעיר ,מדובר באוכלוסייה הצפונית ביותר בעולם של המין הזה.



אירוס הנגב – גיאופיט בעל קנה-שורש ,אנדמי לישראל וסיני ,המצוי בסכנת הכחדה בארץ ובעולם .ראו
פירוט בפרק המינים הנדירים.



בר-דרבן צהוב – עשב חד-שנתי זקוף בעל עלים מפוצלים לאונות דקות .בר-דרבן צהוב הוא מין נדיר למדי
של בתי-גידול לסיים במדבר .בתחום הסקר הוא נמצא באוכלוסייה אחת על חול-לס בבתרונות הבשור
מצפון לצאלים.



חלבלוב החוף – עשב רב-שנתי קרח ומכחיל בכל אבריו .חלבלוב החוף נפוץ למדי בחולות מישור החוף,
אך אינו מוכר מחולות הנגב .התגלה לראשונה באוכלוסייה אחת ליד ניר-יצחק ,ובאחת נוספת בבית-גידול
מופר ליד עין הבשור .לא ברור אם אוכלוסייה זו טבעית ומה מקורה .הצמחים של גדולים בהרבה מהמופע
הרגיל בארץ ,וייתכן שמדובר במין קרוב אחר ,שאינו מקומי.



חלבלוב סיני – עשב חד-שנתי נמוך ,קרח ומכחיל .נדיר מאד בארץ ונמצא על סף איום .ראו פירוט בפרק
המינים הנדירים.



לוליינית מעובה – גיאופיט בעל פקעת ממשפחת הלופיים .תת-מין הנגב של הלוליינית המעובה אנדמי
למערב הנגב.



לחך החולות – עשב חד-שנתי נמוך האופייני לחולות מערב הנגב ,ותואר יחסית לאחרונה על-ידי דנין .ככל
הנראה זהו מין אנדמי לחולות מערב הנגב בישראל .לחך החולות קרוב ודומה ללחך שסוע – מין נפוץ ורחב
תפוצה בארץ ובעולם ,אך הוא עדין יותר ממנו ובעל תפרחות דקיקות .בשטח הסקר נוצרת חפיפה בין
המינים בחלק מהאזורים ,וקיימות צורות ביניים.

185

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול



מגלית הדרום – עשב חד-שנתי קטן ומכחיל ,נדיר למדי בארץ ,הגדל בחולות מערב הנגב ובמכתש רמון.
נמצא באוכלוסייה קטנה אחת במשאר מדרום לשלומית ,יחד עם שום הפטמות ומללנית מצרית.



מללנית מצרית – עשב חד-שנתי שרוע ,נחשב למין על סף איום בארץ .ראו פירוט בפרק המינים הנדירים.



מצילות השנהב – גיאופיט נמוך בעל עלה יחיד .הפרחים בגוון צהוב-שנהבי ובעלי לוע כחול-שחור .זהו
מין אנדמי לחולות הנגב המערבי ולצפון-מזרח סיני שתואר על-ידי איג ופיינברון (.)Eig & Feinbrun, 1947



צהרון קטן – גיאופיט נמוך בעל פרח קטן בגוון תכול-לילכי ,נדיר מאד בארץ ונמצא על סף איום .ראו פירוט
בפרק המינים הנדירים.



שום הפטמות – גיאופיט תת-אנדמי המצוי בסכנת הכחדה בארץ .ראו פירוט בפרק המינים הנדירים.

 8.3.4.2דיונות חול

בדרום השטח ,תופסים חולות צאלים-שונרא וחולות חלוצה-עגור נתח ניכר משטחי הסקר .שטחי החולות
מתחלקים לכמה שכבות גיל ,דרגות ייצוב ,עומקים וכו' כמתואר בפרק הגיאולוגי ובתיאורי טיפוסי הצומח של
כל אחד מגושי החולות .בשטחי החולות גדלים צמחים נדירים ,חלקם אנדמיים למערב הנגב ולסיני ,חלקם
רחבי תפוצה אך נדירים בארץ .כמה מהמינים המיוחדים הגדלים בשטחי הדיונות בתחום הסקר:


אירוס הנגב – גיאופיט בעל קנה-שורש ,אנדמי לישראל וסיני ,המצוי בסכנת הכחדה בארץ ובעולם .ראו
פירוט בפרק המינים הנדירים.



זהבית מדברית (זהבית שרונית זן/תת-מין הנגב) – גיאופיט קטן בעל פקעת ,המוציא בתחילת האביב
אגודת פרחים כוכביים בצבע צהוב-זהוב בוהק .זהבית מדברית תוארה בתחילה כמין אנדמי לנגב ,ומאוחר
יותר נחשבה לזן או לתת-מין של זהבית שרונית .לאחרונה הוגדרו האוכלוסיות בארץ כמין אחר ,בעל
תפוצה אסייתית רחבה .זהבית מדברית גדלה בתחום הסקר ברוב שטחי הדיונות הדרומיים.



כתריים אדמדמים – גיאופיט קטן בעל פרחים בגוון ארגמני-נחושתי הגדל בחולות במערב הנגב ,בערבה
ובמכתשים .כתריים נדירים למדי בשטח הסקר ונמצאו רק בחולות צאלים.



מללנית מצרית – עשב חד-שנתי שרוע ,נחשב למין על סף איום בארץ .ראו פירוט בפרק המינים הנדירים.



מלעניאל ארוך – עשב רב-שנתי בן-קיימא ,נדיר למדי בארץ ,בעל מלענים רחבים וארוכים יחסית לשאר
נציגי המין בארץ ,גדל באופן מפוזר בעיקר באזורים שונים בארץ ללא זיקה מובחנת לבית-גידול מסויים.
בתחום הסקר גדל בחולות צאלים.



מצילות השנהב – גיאופיט נמוך בעל עלה יחיד .מין אנדמי לחולות הנגב המערבי ולצפון-מזרח סיני שתואר
על-ידי איג ופיינברון.



מרצענית ספרדית – עשב חד-שנתי קטן וצמוד לקרקע ,נדיר מאד ונמצא על סף איום בארץ .ראו פירוט
בפרק המינים הנדירים.



עוקץ-עקרב גלוני – בן-שיח קטן בעל עלים כהים וצברי פרחים קטנים ולבנים .עוקץ-עקרב גלוני נפוץ יחסית
בערבה ונדיר בבקעת ים-המלח .נמצא בתחום הסקר בחולות צאלים ,כמציאה ראשונה של המין בנגב.



עירית דביקה – עשב חד-שנתי קטן ועדין בעל עלים צינוריים דקיקים המכוסים בשכבת חומר דביק מצידם
החיצוני ,ואוספים גרגירי חול ואבק .עירית דביקה היא צמח בסכנת הכחדה הגדל בארץ בחולות הערבה
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ובמכתש רמון ,והייתה מוכרת עד כה משני אתרים בלבד בחולות מערב הנגב .במסגרת הסקר נמצאה
אוכלוסייה קטנה בחולות צאלים – מציאה ראשונה של המין באזור זה.


לוניאה מגובבת – עשב חד-שנתי ,נדיר בארץ ,הגדל בחולות הערבה ובחולות מערב הנגב .נמצא במסגרת
הסקר בחולות צאלים.



צהרון קטן – גיאופיט נמוך בעל פרח קטן בגוון תכול-לילכי ,נדיר מאד בארץ ונמצא על סף איום .ראו פירוט
בפרק המינים הנדירים.



קורטם פרסי – עשב חד-שנתי קוצני ,נדיר מאד בארץ ,הגדל בחולות הנגב המערבי ,המכתשים והערבה.
ראו פירוט בפרק המינים הנדירים.



קדד אפיל – עשב חד-שנתי קטן בעל פרחים צהובים ופרי רקוע ומעוקל הגדל בחולות מערב הנגב והערבה.
קדד אפיל נמצא בסכנת הכחדה בארץ .במסגרת הסקר הוא נמצא בחולות עגור על חול בלתי מיוצב.



קדד קהירי – עשב רב-שנתי בעל כסות פרוותית רכה ומלבינה על רוב חלקיו ,ואשכול פריחה גדול ובולט
בצבע צהוב .קדד קהירי הוא מין נדיר למדי הגדל בחולות מערב הנגב ובחולות הפנימיים בארץ ,ושכיח
יחסית בחולות צאלים.



שום הפטמות – גיאופיט תת-אנדמי המצוי בסכנת הכחדה בארץ .ראו פירוט בפרק המינים הנדירים.



שיבולת-שועל גדולה – עשב נדיר מאד ממשפחת הדגניים ,הנמצא בסכנת הכחדה בארץ .נמצאה בחולות
בני-נצרים ובחולות עגור על דיונות חול מיוצבות .ראו פירוט בפרק המינים הנדירים.



שילשון גלומני – עשב חד-שנתי ממשפחת הדגניים ,נדיר למדי בארץ וגדל רק בחולות מערב הנגב מאזור
צאלים ועד נחל סכר .נמצא במסגרת הסקר בחולות סביב צאלים.

 8.3.4.3חול מיוצב בשפלת חוף הנגב

בצפון-מערב שטח הסק ר ,קרוב לגדר של רצועת עזה ,נמצאים שטחי חולות הדומים מאד בהרכב הצומח
ובנוף שלהם לחולות מישור החוף .חולות אלה נמצאים מצפון לקו המשקעים של  200מ"מ ,ולכן שונים מחולות
מערב הנגב המדבריים .רוב שטחי החולות האלה מכוסים ביערות נטועים ,אך בכתמים פתוחים נחשפת חברת
צומח ייחודית ,הכוללת מינים חשובים האופייניים לבתי הגידול החוליים של מישור החוף:


אלקנת הצבעים – עשב רב-שנתי שרוע ממשפחת הזיפניים בעל פרחים כחולים .אלקנת הצבעים מוגבלת
בארץ לחולות מישור החוף.



חלבלוב החוף – עשב רב-שנתי קרח ומכחיל ,ייחודי בארץ לחולות מישור החוף .נמצא במהלך הסקר גם
בשדות חול ליד ניר-יצחק.



חומעת ראש-הסוס – עשב חד-שנתי זקוף ,אופייני לקרקעות חוליות ולחמרה במישור החוף.



נזרית חופית – עשב חד-שנתי זקוף וג בוה .נזרית חופית נפוצה על חול וחמרה במישור החוף ,ומגיעה
דרומה בארץ עד לשטח הסקר .היא גדלה בחולות החופיים ,אך גם בשדות חול ובחול-לס בבתרונות
הבשור.
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פשתנית יפו – עשב חד-שנתי זקוף ,קרח ומכחיל ,בעל פרחים סגולים בולטים המסודרים באשכולות
בקצות הגבעולים .פשתנית יפו היא מין אנדמי למישור החוף של ישראל ,ומגיעה בשטח הסקר לקצה גבול
תפוצתה הדרומי העולמי.



קדד ביירותי – עשב חד-שנתי נדיר למ די ,אנדמי למישור החוף של ישראל ודרום לבנון (נמצא בסכנת
הכחדה חמורה בלבנון) .נמצא בנקודות בודדות בקרחות יער ביערות עוטף עזה ,על תשתית חולית .זו ככל
הנאה האוכלוסייה הדרומית ביותר בעולם של מין זה.



קחוון פלשתי – עשב חד שנתי בעל תפרחות דו-גוניות בצהוב ולבן ,אנדמי לישראל ונמצא בסכנת הכחדה.
ראו פירוט בפרק המינים הנדירים.



שום קצר – גיאופיט בעל בצל .התפרחת מקובצת ודמוית ביצה ,נישאת על עמוד תפרחת עבה וקצר יחסית
העלים גליליים ,צינוריים וחלולים .הניצנים לבנים ,הופכים ורודים בזמן הפריחה .שום קצר נחלק בארץ
לשני תתי-מין ולשלושה זנים .טיבן של האוכלוסיות שבתחום הסקר אינו ברור ,וייתכן שהן מהוות צורת
מעבר בין תת-מין החוף של שום קצר לבין תת-מין ארץ-ישראלי זן הנגב .שום קצר נמצא בעיקר בחולות
החופיים ,אך גם בשדות חול מדבריים ובמחשופי כורכר.



שום תל-אביבי – גיאופיט בעל פריחה ורודה יפה ,אנדמי לישראל ולצפון סיני ,ונמצא בארץ על סף איום.
ראו פירוט בפרק המינים הנדירים.



שעלב קצר – עשב חד-שנתי קטן ממשפחת הדגניים ,נדיר למדי בארץ .שעלב קצר נמצא בכמה נקודות
בשטח הסקר בחולות נחל סחף ונחל ניצרה.



תלתן פלשתי – עשב חד-שנתי קטן בעל אשכול פריחה דו-גוני ,אנדמי למישור החוף בישראל ,ונמצא
בארץ על סף איום .תלתן פלשתי גדל גם על אדמה דמוית חמרה בבתרונות הבשור ,אך האוכלוסייה
הגדולה יותר נמצאה בנחל ניצרה ,שם הוא יוצר כתמי פריחה יפים .ראו פירוט בפרק המינים הנדירים.

 8.3.4.4מחשופי כורכר וחמרה בבתרונות הנחל

בחלק הצפוני של שטח הסקר נחשפות בבתרונות ובערוצים שכבות דמויות חמרה ,סלעי כורכר וסלעי
קונגלומרט חופי .אלה מציגים מגוון מינים שונה לחלוטין מהשטח שסביבם ,ונמצאות בהם אוכלוסיות כתמיות
של צמחים חופיים או מדבריים ,מרוחקות מאזורי התפוצה העיקריים של מינים אלה .שכבות אלה מהוות את
בית הגידול היבשתי הנדיר ביותר והערכי ביותר בשטח הסקר ,ובהן גדלים בצפיפות מגוון מינים נדירים ,מהם
אנדמיים או בסכנת הכחדה ,או גם וגם .המחשופים הגדולים והערכיים ביותר נמצאים בבתרונות הבשור,
בשתי נקודות סמוכות ממערב לטל-אור ,ובשמורת מכתש בתרונות בארי .כתמים נוספים נמצאים ביער בארי
וביער כיסופים .כמה מהמינים החשובים הגדלים בבית הגידול הזה הם:


אחילוף הנגב – גיאופיט בעל פקעת ,אנדמי לישראל ומצוי בסכנת הכחדה .בשטח הסקר נמצא בשתי
נקודות ,בשמורת מכתש בתרונות בארי ובבתרונות הבשור .ראו פירוט בפרק המינים הנדירים.



דבקת פלשת – עשב חד-שנתי עדין ,אנדמי לרצועת החוף בישראל ומצוי בסכנת הכחדה עולמית .דבקת
פלשת גדלה גם בחולות החופיים ,אך האוכלוסיות הגדולות יותר נמצאו בשמורת בארי ובבתרונות הבשור.
ראו פירוט בפרק המינים הנדירים.

188

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול



ולריינית זעירה – עשב חד-שנתי זעיר בעל פרחים ורדרדים ,הנמצא בסכנת הכחדה בארץ .נמצא בשני
אתרים בלבד בשטח הסקר (ו 3-בלבד בארץ) .ראו פירוט בפרק המינים הנדירים.



לחך פעוט – עשב חד-שנתי נמוך בעל שעירות מפושקת .לחך פעוט הוא מין נדיר למדי בארץ ,הגדל בעיקר
על אדמה דמוית חמרה באזור רוחמה ,בשמורת מכתש בתרונות בארי ,ובבתרונות הבשור .הוא גדל גם
בחולות החופיים בנחל סחף ובנחל ניצרה ,ולעיתים גם על לס ועל חול-לס מיוצב.



מלענן מנוצה – עשב רב-שנתי בן-קיימא בעל שיבולים הנישאות על קנים בגובה של מעל מטר .השיבולים
עטויות מלענים מנוצים .מלענן מנוצה גדל על חול ,חמרה וכורכר ואפילו בסלעים ,אך מגיע לשלטון (כשליט
שני) במחשופי הכורכר בבתרונות הבשור.



מרסיה יפיפיה – עשב חד-שנתי קטן בעל פריחה ורודה-לבנה מרהיבה .מרסיה יפיפיה אנדמית למישור
החוף בישראל ודרום לבנון ,אך ככל הנראה היא אינה "מין טוב" ,וניתן לאחד אותה עם מרסיה ננסית,
שתחום תפוצתה רחב יותר .בשטח הסקר נמצאה מרסיה רק בנקודה אחת על אדמה דמוית חמרה
בבתרונות הבשור .הפרטים באוכלוסייה זו מראים שונות גבוהה בגוון ובצבע הפרח ,שהם הסימנים
המבדילים העיקריים בין המינים.



ערטל מדברי – בן-שיח נמוך האופייני למדרונות סלעיים בהר הנגב ובדרום הנגב .גדל בשטח הסקר בכתם
קטן אחד ,על מחשוף קונגלומרט חופי בגדת הבשור.



ציפורנית חופית – עשב רב-שנתי קצר-חיים ,אנדמי לרצועת החוף בין ישראל לטורקיה .מציאתה במהלך
הסקר מהווה את התצפית הראשונה של מין זה מחוץ למישור החוף .ראו פירוט בפרק המינים הנדירים.



צלף מצרי – שיח ירוק עד בעל עלים עגולים מכוסים ציפוי שעוותי מכחיל ,הגדל בסדקי סלעים ובמצוקים
בחבל המדברי של הארץ .נמצא בשטח הסקר בנקודה אחת ,במצוק סלע טין בגדת הבשור.



שברק מצוי – בן-שיח קטן בעל פריחה צהובה יפה .שברק מצוי תת-מין צר-עלים אופייני לחולות ולסלעי
כורכר במישור החוף ,נמצא בשטח הסקר על סלעי כורכר בבתרונות הבשור ,וגם על חולות חופיים בנחל
ניצרה.



שום קולמן – גיאופיט קטן ונמוך בעל פרחים לבנבנים ,אנדמי לנגב .בית הגידול הקלאסי של שום קולמן
הוא במישורי לס ,והוא אכן גדל בהם בתחום הסקר ,אך במהלך הסקר התגלו לראשונה אוכלוסיות של
שום קולמן גם על כורכר – בשמורת מכתש בתרונות בארי ,ביער בארי ,יער רעים ויער כיסופים .ראו פירוט
בפרק המינים הנדירים.



שמשון קהירי – בן-שיח קטן האופייני למדרונות סלעיים בהר הנגב ובדרום הנגב .גדל בשטח הסקר בכתם
קטן אחד ,על מחשוף קונגלומרט חופי בגדת הבשור.

 8.3.4.5מעיינות נחל בשור

בתי הגידול המימיים הם מהמאוימים ביותר בארץ .זיהום ,שאיבת יתר ובצורת פוגעים בכמות ובאיכות המים,
ובכל המגוון הביולוגי החי בתוכם .חלק גדול ממעיינות הבשור יבשו ,ובמקומות אחרים זורמים בנחל מים
מזוהמים או מליחים .מעיינות פארק אשכול עוד שופעים מים ,אך הערוץ מוסדר ומופר ,ושטח הפארק מגונן,
כך שלא נמצאו שם מיני צומח מקומיים .המקום היחיד בבשור בו נמצאו צמחי מים הוא מעיין הנובע באפיק
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הנחל ממערב לטל-אור ,ליד גשר בטון החוצה את הערוץ .גם במעיין המדובר ,המים וגדות הנחל מופרים על-
ידי מטיילים ,ובגדות משתלטים מינים פולשים כמו שיטה כחלחלה .כמה מהמינים שנמצאו במקום הם:


ניידת החוף – צמח מים טבוע ,השקוע כולו במים ופורח מתחת לפני המים .נדיר בארץ .ראו פירוט בפרק
המינים הנדירים.



סוף מצוי – עשב רב-שנתי שכיח למדי בבתי-גידול לחים ברחבי הארץ .העלים סרגליים ,זקופים ומגיעים
לגובה של  2מטרים .התפרחות דמויות נקניקיה חומה גדולה ,נישאות על קנים בגובה הדומה לגובה
העלים.



גומא חלקלק – עשב רב-שנתי אופייני לבתי-גידול לחים .נפוץ למדי בארץ ,אך נדיר בנגב.

 8.3.4.6בתי הגידול הלסיים

כבתי-גידול שנמצאים תחת איום גובר והולך בארץ בשנים האחרונות ,מישורי הלס חשובים מאד לשימור,
ובכללם רוב אזורי הבתרונות שסביב נחל בשור ,בהיותם שריד נדיר לנוף הטבעי המקומי ,ובמיקומם כקרובים
לחולות מערב הנגב ומעורבים במחשופי כורכר .המינים החשובים האופייניים למישורי הלס בשטח הסקר:


כחלית ההרים – גיאופיט בעל פרחים גדולים בגווני כחול בוהק וסגול עמוק .כחלית ההרים אופיינית
למישורי וגבעות לס ,היא נמצאת בבתרונות הבשור המזרחיים ,וגם בחולות צאלים.



מצילות ארוכות-עוקץ – גיאופיט בעל תפרחת אשכולית גדולה בגווני צהוב וסגול-ורוד .מצילות ארוכות-
עוקץ הן מין אופייני למישורי לס ,ונמצאות בבתרונות הבשור המזרחיים .פרטים בודדים נמצאו גם בחול-
לס ליד גבולות (בגבעת האירוסים).



קחוון חברוני – עשב חד-שנתי זקוף בעל תפרחת דו-גונית ועלים מנוצים .קחוון חברוני הוא מין אופייני
לבתות ספר במזרח הארץ .הוא נמצא במהלך הסקר בבתרונות לס בגדת הבשור ,ממערב לטל-אור.
פרטים בודדים נמצאו גם בשמורת מכתש בתרונות בארי.



שום ארדל – גיאופיט בעל תפרחת הנישאת על עמוד פריחה קצר .שום ארדל אופייני ללס ולכורכר ,וגדל
בשטח הסקר בעיקר בבתרונות לס שבגדת הבשור המזרחית.



שום ארץ-ישראלי – גיאופיט בעל פריחה לבנה ועלים ריסניים בשפתם .שום ארץ-ישראלי תואר למדע
מחדש לאחרונה כמין אנדמי לישראל .הוא נפוץ בהר הנגב ובמדבר יהודה במדרונות סלעיים .בתחום
הסקר התגלתה אוכלוסייה אחת בבתרונות לס בגדת הבשור ממערב לטל-אור.



שום קולמן – גיאופיט קטן ונמוך בעל פרחים לבנבנים ,אנדמי לנגב .בית הגידול האופייני של שום קולמן
הוא מישורי לס ,אך הוא גדל בשטח הסקר גם על כורכר .אתרים רבים יחסית תועדו לאורך הגדה
המזרחית של הבשור .ראו פירוט בפרק המינים הנדירים.



שיטה סלילנית :עצים בודדים של שיטה סלילנית גדלים בבתרונות המזרחיים של הבשור .עצים אלה
חשובים גם מבחינה אקולוגית ,שכן הם מהווים אתרי קינון ,התכנסות ומנוחה לעופות דורסים שונים,
מהם נודדים או מקומיים ,וגם מבחינה נופית והיסטורית ,שכן הם מהווים שריד לנוף הצומח ששלט באזור
לפני בוא החקלאות האינטנסיבית.
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 8.3.5מיני צמחים בסכנת הכחדה ,נדירים ,אנדמיים ומיוחדים
במאגרי המידע ובסקר הנוכחי תועדו  15מינים בסכנת הכחדה 1בתחום הסקר .בחלוקה של מינים אלו לבתי-
גידול אופייניים ,שישה מהמינים אופייניים לבתות על קרקע חולית מיוצבת דמוית חמרה ומעורבת בכורכר,
שבעה מינים אחרים גדלים בשדות חול חצי-מיוצבים ובשטחי חול נודד שיוצר דיונות ,ושני מינים נוספים גדלים
בעמקים על קרקע חרסיתית עמוקה (שמידע ופולק .)2007 ,מבין המינים הנדירים שאינם בסכנת הכחדה
שתועדו בתחום הסקר ,רובם מתחלקים לאותם בתי-גידול עיקריים ביחס דומה ,ואחד גדל במי המעיינות של
נחל בשור.
מתוך רשימה זו ,מין אחד לפחות – חלבלוב מצרי ,ויתכן שגם דרדר אשקלון – נכחד משטח הסקר .ידועה
תצפית אחת משטח הסקר בדרדר אשקלון (איג )1929 ,מאזור שמורת בתרונות בארי ,ומאז לא אותר באזור.
חלבלוב מצרי נאסף במאה ה 18-כביכול בשטח הסקר ,אך ייתכן שהנקודה נמצאת בתוך רצועת עזה.
כאמור ,המינים בסכנת הכחדה בשטח הסקר מתחלקים לשלושת בתי הגידול העיקריים המיוחדים שיש בשטח
הסקר – חמרה וכורכר ,שדות חול ,ועמקי אדמה כבדה .בתי-גידול אלה עשירים במיני צמחים ייחודיים ונדירים,
חלקם אנדמיים או תת -אנדמיים .בשטח הסקר כלולים גם מעט שטחי לס ערכיים ,אך לא נמצאו בהם מינים
בסכנת הכחדה.

1סכנת ההכחדה מבוטאת ב'-מספר האדום' המחושב על ידי שקלול מספר מרכיבים הקשורים לתכונות הצמח ,לתפוצתו ולבית-
גידולו .את פירוט החישוב ניתן למצוא בספר האדום (שמידע ופולק .)2007 ,מספר אדום  2.5נחשב על סף איום (קטגוריית NT
עפ"י דירוג  .)IUCNמספר אדום מעל  3נחשב בסכנת הכחדה (אין ערכי ביניים בין  2.5ל .)3.2-מספר אדום קטן מ 2.5-אינו נחשב
בסכנה .ככל שהמספר גבוה יותר סכנת ההכחדה גדולה יותר.
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טבלה  .11מיני צמחים בסכנת הכחדה בתחום הסקר.
מקרא לעמודת אנדמיות – EI :אנדמי לישראל בלבד – EC .אנדמי לישראל עם חדירה לחופי סיני ו/או לבנון – EE .אנדמי לישראל וסיני – EL .אנדמי לישראל ולבנון – ES .אנדמי לישראל ,לבנון
וסוריה – EP .אנדמי לישראל ולירדן – ED .אנדמי לישראל ולג'בל דרוז – ET .אנדמי לישראל ודרום טורקיה – EY .אנדמי לישראל וקפריסין (לפעמים גם בלבנון וטורקיה).
נצפה
הערכת
התצפיות העדכנית ביותר
מספר
אנדמיות
מידע נוסף
בסקר
בית-גידול
שם המין
מצב עדכני
בתחום הסקר
אדום
הנוכחי
אחילוף הנגב
EI
קיים
פרטים בודדים בכל אתר ,אוכלוסיות קצה.
שמורת בארי ובתרונות
+
קרקעות חוליות ,חול-לס
הבשור – 2020
ולס
אחילוף זעיר
EE
קיים
פרט בודד.
ניר-יצחק 2020 -
+
 3.7שדות חול
אירוס הנגב
EE
קיים
קצה גבול תפוצה צפוני עולמי.
מישור ירוחם 2019 -
+
 3.2חול וחול-לס
גלונית פלשתית
EP
קיים
פרטים בודדים ,קצה דרומי במישור החוף.
חניון רעים – 2020
+
 3.7חמרה וחול מיוצב
דבקת פלשת
EI
קיים
אוכלוסיות גדולות.
בתרונות הבשור – 2020
+
 5.3חמרה וכורכר
דרדר אשקלון
EP
לא נצפה בתחום הסקר בשנים האחרונות ,אך ייתכן שעוד קיים ייתכן שקיים
בתרונות בארי 1929 -
 4.2עמקים
באזור בארי.
ולריינית זעירה
קיים
שני אתרים חדשים (מתוך  3בארץ).
בתרונות הבשור – 2020
+
חמרה וכורכר
זמזומית ורבורג
EI
קיים
בתרונות בארי 2020 -
+
 4.7עמקים
חוחן קרדני
ET
קיים
קצה גבול תפוצה דרומי עולמי ,מאות פרטים.
חניון רעים – 2020
+
 3.2חמרה ,לס וחול מיוצב
חלבלוב מצרי
לא קיים
לא ברור אם התקיים מלכתחילה בתחום.
נתון ספרותי
 3.7שדות חול
עירית דביקה
קיים
אתר חדש ויחיד לאזור.
+
 3.2שדות חול ודיונות
קדד אפיל
קיים
חולות עגור – 2020
+
 3.2דיונות חול
קחוון פלשתי
EI
קיים
ייתכן שעובר בשטח הסקר לטקסון אחר האנדמי לחופי סיני.
בתרונות הבשור 2020 -
+
 3.7חמרה וכורכר ,חול מיוצב
שום הפטמות
EE
קיים
מרבית האתרים המתועדים כיום ,תועדו במסגרת הסקר.
חולות עגור 2020 -
+
 4.2שדות חול
שיבולת-שועל גדולה
תת-מין דרומי 4 .מתוך  5אתרים הידועים בארץ נמצאו במהלך קיים
חולות עגור 2020 -
+
שדות חול ודיונות
הסקר.
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 8.3.5.1מינים בסכנת הכחדה

במהלך עבודת השדה ,תועדו  13מינים הנמצאים בסכנת הכחדה .לכמה מהם – אירוס הנגב ,ולריינית זעירה,
שיבולת-שועל גדולה ושום הפטמות – מרבית אוכלוסיית המין הארצית נמצאת בתוך שטח הסקר .כמחצית
מהמינים נמצאים בשטחי חמרה וכורכר ,ומחציתם השנייה בשדות חול ודיונות נודדות .מין אחד – זמזומית
ורבורג ,גדל על קרקע חרסיתית עמוקה בעמקים וערוצים .בין המינים שנצפו ,תשעה תועדו לפחות באחד
האתרים תוך כדי מיפוי מפורט ,וארבעה תועדו רק בתצפיות נקודתיות.
להלן תיאור המינים ומקום הימצאותם:


אירוס הנגב :גיאופיט בעל קנה שורש מסקייצת  Oncocyclusבסוג אירוס ,הנקראת בעברית קבוצת
"אירוסי ההיכל" ,ומתאפיינת בפרחים גדולים ומרשימים הנישאים יחידים על עמודי תפרחת .אנדמי
לישראל ולחולות צפון-מערב סיני .אוכלוסיית ניר-יצחק היא כנראה האוכלוסייה הצפונית ביותר בעולם
כיום .אוכלוסיות צפוניות יותר שהיו באזור מגן ,לא אותרו בשנים האחרונות ,וגם לא במהלך חיפושים
במסגרת הסקר ,וככל הנראה נכחדו .אתרים רבים יחסית נמצאים בחולות צאלים ובחולות עגור ,ורק
מעטים מהם תועדו במהלך הסקר.

תמונה  .10אירוס הנגב בניר-עציון .צילום :דר בן נתן
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דבקת פלשת :עשב חד-שנתי זקוף ועדין בעל דורי עלים צרים .הפרחים זעירים ,בצבע צהבהב-ארגמן,
משתלשלים מעוקצים דקיקים הארוכים מהם .דבקת פלשת היא מין אנדמי למישור החוף של ישראל
בלבד ,מקיסריה ודרומה .המין תועד ברצועת עזה ליד רפיח ב 1925על-ידי איג ,ואוכלוסייה גדולה מוכרת
בשמורת בתרונות רוחמה ,אך המין טרם דווח מתחום הסקר עד לשנת  .2020במהלך הסקר נמצאו 5
אתרים בהם היא גדלה על חול מיוצב ועל חמרה מעורבת בכורכר וחול – בשמורת מכתש בתרונות בארי,
בבתרונות הבשור ,ליד נחל גרר ובחולות הסמוכים לגדר עזה .סביר להניח שהיא גדלה בנקודות נוספות
על קרקע חולית באזורים שממערב לבארי וכיסופים.

תמונה  .11דבקת פלשת בבתרונות הבשור .צילום :דר בן נתן
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אחילוף הנגב :גיאופיט בעל פקעת הגדל בעיקר בחול מיוצב ,חול לס ולס בנגב .האוכלוסיות הגדולות
ביותר נמצאות באיזור מישור ירוחם ובאגן נחל ממשית .במהלך הסקר נמצאו פרטים בודדים (כ 3-גושים
בסך הכל) :גוש אחד שהתגלה בפריחה על-ידי סמדר זורע-ברמק מקיבוץ בארי ב ,2019-ושניים נוספים
שהתגלו במהלך דיגום מפורט בבתרונות נחל בשור ,במדרון חמרה ובצד מינים בסכנת הכחדה ונדירים
נוספים (ולריינית זעירה ,דבקת פלשת ,קחוון פלשתי ועוד) .בתי-גידול כאלה היו ככל הנראה נדירים
מתמיד בשטח הסקר ,אך כעת הם מצומצמים אף יותר ,ומאוימים מפני נטיעות ,רעיה ,והרחבת שטחים
חקלאיים .אחילוף הנגב הוא מין שלא תואר למדע עדיין ,אך נבדל בבירור ממיני האחילוף האחרים בארץ,
וככל הנראה אנדמי לנגב .אוכלוסיות צפון-מערב הנגב מהוות מופע שונה מעט מהמופע השכיח
באוכלוסיות הר הנגב.

תמונה  .12ימין :אחילוף הנגב בשמורת מכתש בתרונות בארי (פריחה) .שמאל :אחילוף הנגב בבתרונות הבשור (עלים).
צילום :דר בן -נתן.



גלונית פלשתית :בן-שיח מעוצה בבסיסו בעל עלים דמויי לב ,משונשנים בשפתם ,ופרחים קטנים בגוון
סגלגל המסודרים בדורים בחיק עלים לאורך הגבעול .גלונית פלשתית היא מין תת-אנדמי הגדל במישור
החוף בישראל בלבד ,וגם על אבן חול בהרי אדום שבדרום ירדן .בשתי המדינות היא נדירה ,ונמצאת
בסכנת הכחדה ,אך בישראל היא שכיחה יחסית בפלשת .במסגרת הסקר התגלתה אוכלוסייה קטנה של
גלונית פלשתית ביער רעים ,כמין חדש לאזור הסקר ,על אדמת לס בשולי יער נטוע .זהו האתר הדרומי
ביותר של המין במישור החוף ,ומרוחק למדי מהאתרים הקרובים ביותר ,שנמצאים בשמורת גברעם
ובחולו ת זיקים .ייתכן ,ואף סביר ,שבעבר היו אוכלוסיות של גלונית פלשתית בחוף עזה ,אך אין בידינו
תיעוד של כאלה בעבר או בהווה .בקרבה לאוכלוסיית הגלונית נמצאת גם אוכלוסייה גדולה של חוחן קרדני,
הממשיכה מערבה לאורך נחל גרר ועד הבשור .גם זה מין אדום ,אנדמי למישור החוף ,שזו האוכלוסייה
הדרומית ביותר בעולם שלו.
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תמונה  .13גלונית פלשתית ביער רעים .צילום :דר בן נתן.



ולריינית זעירה :עשב חד-שנתי נמוך בעל פרחים זעירים המסודרים במקבצים צפופים דמויי סוכך בקצות
הגבעולים .הגביע הפורה מתנפח ומקבל צורה ייחודית ,וההבדלים בין מיני הסוג ולריינית נעוצים כמעט אך
ורק בצורת הגביע בפרי – במספר השיניים וצורתן ,בשעירות ובצורת הגביע עצמו .ולריינית זעירה ידועה
מהחרמון הסורי ומהרי מואב שבירדן ,ונמצאה לראשונה בישראל על-ידי דרור מלמד ב 2015-באתר יחיד
בבתרונות נחל גרר .במהלך הסקר התגלו שני אתרים נקודתיים חדשים – אחד במורד נחל גרר ,בכיסי
אדמת לס רדודה על מחשוף כורכר ,ואחד בבתרונות הבשור ,בבתרונות חמרה וכורכר חולי ,בחברת מינים
א דומים ונדירים נוספים (אחילוף הנגב ,דבקת פלשת ,קחוון פלשתי ועוד) .שתי האוכלוסיות מונות עשרות
פרטים ,אך קרובות לדרכים ולשטחים חקלאיים ומאוימות על-ידי הפרות שונות ועל-ידי פיתוח.
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תמונה  .14ולריינית זעירה בבתרונות כורכר .צילום :דר בן נתן



זמזומית ורבורג :גיאופיט בעל אשכול פריחה לבנבנה-חומה ועלים ריסניים ארוכים וזקופים ,אנדמי
לישראל .זמזומית ורבורג היא מין אופייני לקרקעות עמוקות וכבדות ,ומופיעה בשטח הסקר באופן נדיר
ביותר ,בקרקע חרסיתית עמוקה בערוצי נחלים ובעמקים בין גבעות .אוכלוסייה קטנה התגלתה ב2018-
בנחל אסף ,ופרטים בודדים נצפו במהלך הסקר בשמורת מכתש בתרונות בארי באביב  .2020באזור
הסקר נפגשות אדמות חוליות ,אדמת לס ואדמה חרסיתית כבדה ,ובחלק מהמקומות (יער רעים למשל)
מופיעות זמזומיות המראות סימני ביניים בין זמזומית ורבורג לבין זמזומית איג – מין קרוב ודומה ,אך קטן
יותר ,הגדל בקרקעות לס במדבר ,ובין זמזומית ורבורג לבין זמזומית מצויה ,הגדלה בחבל הים-תיכוני.



עירית דביקה :עשב חד-שנתי ממשפחת העיריתיים ,בעל עלים צינוריים ,צרים וגלילניים המכוסים מצידם
החיצוני בחומר דביק האוסף גרגירי חול ואבק .הפרחים קטנים ולבנים ,בעלי עורקים חומים בהירים לאורך
אמצע אונות הכותרת ,נישאים באשכולות לא מסועפים על  3-1גבעולי תפרחת דקים ונמוכים ,לעיתים
נטויים הצידה .עירית דביקה היא מין נדיר מאד בארץ ,הגדל בעיקר בשטחי חולות נודדים או נודדים
למחצה בחולות הערבה ובמכתש רמון .ב 2009-התגלה המין כחדש לנגב המערבי בשמורת כלך סיני,
ומאז נמצאו אתרים נוספים מעטים בחולות ניצנה .במהלך דיגום רציף בחולות צאלים התגלתה אוכלוסייה
קטנה אחת ,המונה עשרות בודדות של פרטים .זהו תיעוד ראשון של המין משטח הסקר ,ומאזור זה בארץ
בכלל.

197

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

תמונה  .15זמזומית ורבורג בנחל אסף .תמונה  .16עירית דביקה בחולות צאלים .צילום :דר בן נתן



קחוון פלשתי :עשב חד-שנתי בעל עלים מחולקים ,מעט בשרניים ,ותפרחת דו-גונית בעלת פרחים
צינוריים צהובים במרכז ,ופרחים לשוניים לבנים בהיקפה .קחוון פלשתי הוא מין אנדמי לרצועת החוף של
ישראל ,ומגיע בשטח הסקר לקצה גבול תפוצתו הדרומי העולמי .בחוף סיני גדל מין קרוב מאד ודומה,
קחוון נוקשה –  ,Anthemis indurataואילו בחלק הצפוני של שפלת פלשת ומשם צפונה בכל מישור
החוף ,גדל קחוון החוף –  .A. leucanthemifoliaשלושת המינים האלה קרובים מאד ומחליפים זה את
זה בחלקים שונים של שפלת חוף הים-התיכון .מופע לא אופייני בעל עלים תחתונים סרגליים חסרי אונות,
הנפוץ באוכלוסיות שבשטח הסקר ,מעיד כי ייתכן שבתחום הסקר נוצרת חפיפה בין קחוון פלשתי לבין
קחוון נוקשה ,היוצרת אוכלוסיות מעבר ביניהם .בפלשת תועדו צורות מעבר בין קחוון פלשתי לבין קחוון
החוף ,וככל הנראה שלושת המינים הללו מהווים קומפלקס שטרם הסתיימה התחלקותו למינים נפרדים
לגמרי .קחוון פלשתי גדל גם במחשופי חמרה וכורכר ,אך בחולות החופיים בנחל סחף ובנחל עימר הוא
יוצר מרבדי פריחה מרהיבים.
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תמונה  .17קחוון פלשתי .מימין :עלים תחתונים ,בתרונות הבשור .משמאל :מקבצי פריחה ,נחל עימר .צילום :דר בן נתן



שום הפטמות :גיאופיט בעל פריחה לבנה-ורדרדה ובולטת הגדל במישורי חול ,אנדמי לישראל ,לסיני
ולצפון-מזרח מצרים .אוכלוסיית ניר-יצחק שהתגלתה במהלך הסקר היא ככל הנראה האוכלוסייה הצפונית
ביותר בעולם כיום .אתרים צפוניים יותר שדווחו בעבר מדרום ומצפון לעין הבשור ,ככל הנראה נכחדו תחת
לחצי פיתוח ,כמו גם אתרים נוספים בשטח הסקר .השונות בעוצמת הפריחה בין שנים במין זה גדולה:
בשנים ברוכות רואים מקבצים בני מאות פרטים ,ואילו בשנים גרועות לפעמים אין פרטים פורחים כלל.
למשל ,בסקר ייעודי שנערך באביב  ,2019לא אותר אף צמח באזור פתחת שלום וחולות צאלים – בעוד
שהסקר הנוכחי ,שנערך בשנה ברוכה במיוחד בנגב המערבי ,איתר  8אתרים ,חלקם חדשים ,המהווים
את רוב האתרים המוכרים של מין זה בארץ כיום (למעשה ,רק  3אתרים תועדו בארץ אי פעם מחוץ
לתחום הסקר) .שני אתרים נוספים ,מהם קיימים דיווחים עדכניים ,נמצאים בתחום הסקר גם כן.



שום קולמן :גיאופיט קטן בגובה  25-10ס"מ בעל תפרחת מקובצת של פרחים בגוון לבנבן .שום קולמן
התגלה לראשונה ב ,1991-אז פרחו בגן בוטני בקטניה (סיציליה) בצלים שנאספו בנגב במשלחת בוטנית
של איגוד  OPTIMAבשנת  .1989ב 2007-נמצא והוגדר מחדש בבאר שבע ,ובשנים שלאחר מכן התגלה
באתרים בודדים באזור דימונה .בסוף  2018התגלו אתרים רבים סביב ירוחם ,ובמהלך 2020-2018
התגלו ,בין השאר במהלך הסקר הנוכחי ,למעלה מ 100-אתרים חדשים בהר הנגב ,בצפון הנגב ,במדבר
יהודה ובנגב המערבי .ממצאים אלה הובילו להוצאת המין מרשימת הצמחים בסכנת הכחדה בישראל.
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תמונה  .18שום הפטמות ליד מוצב שלומית .צילום :דר בן נתן



שיבולת-שועל גדולה :עשב חד-שנתי זקוף או נטוי בעל שיבולת-מכבד דלילה ומבודרת ,לרוב חד-צדדית.
השיבוליות בעלות  2-3פרחים ,ניש אות על עוקצים דקים ומשתלשלות כלפי מטה .כל פרח מלווה במלען
ארוך ואשון המסייע בהפצת הזרעים .השיבולית מתפרקת בהבשלה ,וכל פרח מהווה יחידת הפצה
עצמאית .שיבולת-שועל גדולה היא מין נדיר ביותר בארץ ,המתחלק לשני תתי-מין הנבדלים ביניהם באזור
התפוצה ,בבית הגידול ובגודל אברי הצמח .תת-המין השרוני גדל על חמרה בשרון ונמצא שם בסכנת
הכחדה חמורה .תת-המין הדרומי גדל בחולות הנגב המערבי בדיונות ובשדות חול מיוצבים ,והיה ידוע עד
כה מאתר בודד בחולות שונרא ,מחוץ לתחום הסקר .במהלך הסקר נמצאו פרטים של תת-המין הדרומי
ב 3-אתרים בחולות בני-נצרים ועגור ,כמציאה חדשה לאזור הסקר .ייתכן שתת-המין הדרומי נפוץ
משחשבנו בחולות הנגב המערבי ,וסבל עד כה מהתעלמות של חובבי הטבע והבוטנאים בשל הקושי
להבדיל אותו ממינים דומים.
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תמונה  .19שיבולת-שועל גדולה בחולות עגור .צילום :דר בן נתן

 8.3.5.2מינים נדירים

בשימוש בנתוני רט"ג שנאספו בשנים האחרונות ובתצפיות מהסקר הנוכחי ,תועדו  12מיני צמחים שסווגו
לקבוצות הבאות:
מינים נדירים ארצית :מינים נדירים (שאינם בסכנת הכחדה) .בקבוצה זו נמנים צמחים מקבוצות השכיחּות
( R, RP, RR, Oפרגמן ועמיתיו ,)1999 ,שלחלקם יש 'מספר אדום' עד  25 .2.5מינים נכללו בקבוצה זו
בתחום הסקר הנוכחי.
מינים נדירים אזורית ( 54מינים) :מינים שאינם מוגדרים כנדירים בקנה מידה ארצי ,אך נדירים בתחום הסקר
וחלקם אף עלולים להיכחד מאזור זה.
מינים אנדמיים ותת-אנדמיים (שלושה מינים; עמודת האנדמיות בנספח ג' – רשימת מיני צמחים שנצפו
בתחום הסקר ומאפייניהם ) :מינים בלעדיים לישראל וסביבותיה שאינם בסכנת הכחדה או נדירים (אלו תוארו
כבר באחת מהקטגוריות הקודמות).
רשימת המינים ששייכים לקבוצות אלה נמצאת בטבלה שבהמשך .מינים משלוש הקבוצות הראשונות גם
מוצגים במפה  ,13יחד עם המינים בסכנת הכחדה ועם מספר נקודות עניין בוטני.
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להלן פירוט על מינים נדירים נבחרים שתועדו בסקר הנוכחי:


מרצענית ספרדית :עשב חד-שנתי נמוך ולא בולט ממשפחת הציפוניים הגדל במקומות חוליים במדבר.
קוטר הפרחים מ"מ אחד או פחות .מרצענית ספרדית גדלה בחולות מיוצבים וחצי מיוצבים .בחולות
שמדרום לגבולות ובחולות עגור ובני-נצרים קיימים אתרים רבים יחסית של המין .נראה שבשנים גשומות
צצים פרטים רבים למדי בפיזור נרחב בחולות הנגב המערבי ,ואילו בשנים "רגילות" הצמח נדיר ביותר.
בגלל מיעוט ופיזור האוכלוסיות והאיום על בתי הגידול החוליים בנגב ,מין זה נכלל בקטגורית "על סף איום"



ציפורנית חופית :עשב רב-שנתי קצר-חיים או חד-שנתי הגדל בחולות מישור החוף ,אנדמי לחופי הים-
התיכון בישראל ,לבנון ,סוריה ודרום טורקיה .ציפורנית חופית נפוצה יחסית בשרון ונדירה בדרום מישור
החוף .במסגרת הסקר נמצאו שתי אוכלוסיות קטנות על מחשופי כורכר בבתרונות הבשור ,המהוות מציאה
ראשונה של המין הזה בגלילת צפון הנגב ,ואת האתרים הדרומיים ביותר בעולם בהם היא גדלה .בית-
גידול זה הוא מהערכיים ביותר בשטח הסקר ,שכן נמצאים בו מינים בסכנת הכחדה ונדירים רבים נוספים
בצפיפות גבוהה.



תלתן פלשתי :עשב חד-שנתי זקוף בעל תפרחת דמויית שיבולת מקובצת .תלתן פלשתי הוא מין אנדמי
למישור החוף של ישראל בלבד ,הגדל על חמרה וחול מיוצב בפלשת ובשרון ,וניכר בתפרחת דו-גונית יפה
שפרחיה העליונית לבנים ,ואילו הפרחים התחתונים הבוגרים מקבלים גוון ורוד עמוק .תלתן פלשתי נמצא
בתחום הסקר בשני אתרים חדשים :בנחל ניצרה על חול מיוצב ,ובבתרונות הבשור על חמרה וכורכר .אלה
האתרים הדרומיים ביותר בעולם בהם גדל מין זה .אתר נוסף בשטח הסקר דווח מערוצי הגרר התחתון
על-ידי מימי רון ב.1996-



זמזומית ארוכה :גיאופיט בעל בצל .אשכול הפריחה נישא על עמוד ומגיע לגובה של כ 50-ס"מ .הניצנים
בולטים בגוון סגול חזק ,והפרחים ,בגווני צהוב ,לבנבן וסגול ,משתלשלים על עוקצים ארוכים .זמזומית
ארוכה היא מין נדיר בארץ המתמעט עקב הרס בית-גידולו – אדמות חרסיתיות עמוקות .המין קרוב מצד
אחד לזמזומית ורבורג ,ומצד שני לזמזומית סגולה וזמזומית מפושקת – שני מינים נדירים נוספים
האופייניים לאדמות כבדות בעמקים .זמזומית ארוכה נמצאה במסגרת דיגום מפורט ,בערוץ של נחל סחף
ביער בארי ,וסביר להניח כי פרטים נוספים קיימים במקומות דומים נוספים באזורים שממערב לבארי.



ניידת החוף :צמח טבוע הגדל ופורח מתחת לפני המים .ניידת החוף ,כמו צמחי מים מובהקים אחרים,
מראה אפיזודיות מסויימת בתפוצתה בארץ – היא מופיעה למשך כמה שנים ,לעיתים נעלמת ולעיתים
חוזרת לאחר מכן .בעבר נחשבה לשכיחה יחסית ,אך ככל הנראה אוכלוסיותיה מצטמצמות מאד בעשורים
האחרונים ,וייתכן שתיכנס בעתיד הקרוב לרשימת המינים בסכנת הכחדה .כיום היא מוגדרת כמין על סף
איום .אוכלוסיה בת עשרות פרטים נמצאה במהלך הסקר באתר נקודתי במעיין בערוץ נחל בשור ,שם היא
גדלה על קרקעית הנחל .זהו צמח המים היחיד שנמצא במהלך הסקר ,וחשוב לשמור עליו.



שום תל-אביבי :גיאופיט בעל בצל מקבוצת שום אשרסון ( ,)Melanocrommyumבעל תפרחת צפופה
דמויית חצי-כדור המורכבת מפרחים כוכביים קטנים בעלי גוון ורוד בוהק .שום תל-אביבי הוא מין סוב-
אנדמי הגדל רק במישור החוף של ישראל ובצפון סיני ,על חמרה ,כורכר וחול מיוצב .אוכלוסייה שופעת בת
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מאות פרטים התגלתה במהלך הסקר בין בארי לבין כיסופים ,בחולות הסמוכים לגדר עזה .האוכלוסיות
שם ,כמו גם רוב המינים המקומיים האחרים ,נפגעו מהייעור ,אך הן משגשגות בכתמים חוליים חשופים.
נצפה בבתרונות בארי ב 2014-על-ידי מימי רון ,וב 2018-על-ידי אודי קולומבוס.


מללנית מצרית :עשב חד-שנתי שרוע בעל פרחים לבנים קטנים ופרי עגלגל ושטוח ,דמוי מטבע .בארץ
נמצאים שני מינים בסוג מללנית ,הנבדלים ביניהם בגודל הפרחים והפירות .מללנית ערבית היא צמח קטן
ונפוץ מאד ב חולות מערב הנגב ,ואילו מללנית מצרית בעל פרחים ופירות גדולים יותר ,והיא נחשבת למין
נדיר ביותר הגדל באוכלוסיות כתמיות בחולות מערב הנגב ולאורך מישור החוף עד עמק עכו בצפון הארץ.
במהלך הסקר התגלו  7אתרים של מללנית מצרית ,ונראה שהיא שכיחה יחסית בתחום הסקר.



קצח זעיר-פרחים :עשב חד-שנתי עדין וזקוף ממשפחת הנוריתיים .קצח זעיר-פרחים גדל בארץ רק בצפון-
מערב הנגב ובשפלה ,ומתאפיין בפרחים קטנים ויפים בצבעי תכלת ולבן ובעלים גזורים לאונות נימיות.
קצח זעיר-פ רחים לא נצפה במהלך הסקר ,אולי בגלל עונת הפריחה המאוחרת שלו (סוף אפריל ותחילת
מאי) ,אך מוכר מאזור הסקר ונצפה השנה באזור בארי ונחל סחף על-ידי סמדר זורע-ברמק מקיבוץ בארי
(מידע בעל-פה).



קורטם פרסי :עשב חד-שנתי בעל עלים וחפים קוצניים ,ירוקים-מכחילים מעט וקרחים .קורטם פרסי שונה
משאר מיני הקורטם בארץ ,שהם צמחים נפוצים בבתי-גידול מופרים וחשופים ברוב חלקי הארץ ופורחים
בגוון סגול-ורוד בהיר ,בצבע פרחיו הצהוב ובבית-גידולו החולי .קורטם פרסי הוא אב הבר של קורטם
הצבעים ("חריע") המשמש להפקת שמן למאכל .בשטח הסקר נצפה קורטם פרסי רק בחולות שמדרום-
מזרח לצאלים ,שם הוא שכיח למדי בשנים מסויימות.



צהרון קטן :גיאופיט קטן בעל פקעת ממשפחת האירוסיים .בעבר הסוג צהרון נכלל בסוג אירוס ,אך מאוחר
יותר הופרד לסוג בפני עצמו .בארץ גדלים שני מינים בסוג; צהרון מצוי ,שהוא מין נפוץ רחב תפוצה הגדל
בחבל הים תיכוני ובנגב ,וצהרון קטן – מין נדיר מאד הגדל בחולות הנגב ולו פרח קטנטן בגוון כחול-לילכי.
צהרון קטן נמצא בחולות עגור על חול מיוצב ,ובבתרונות הבשור מצפון לצאלים על קרקע חול-לס.



חלבלוב סיני :עשב חד-שנתי ממשפחת החלבלוביים ,נמוך ועדין ובעל פרחים קטנים וירקרקים .חלבלוב
סיני הוא מין מדברי הגדל במישורי לס ובשדות מעובדים מסורתית על לס וחול-לס .זהו מין נדיר מאד
בארץ ,ומצוי יותר יחסית במישורי לס בצפון הנגב ,מאשר באזור מערב הנגב .במהלך הסקר נמצאה
אוכלוסייה אחת בלבד ,על חול-לס בגבעת האירוסים של גבולות.
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תמונה  .20ציפורנית חופית בבתרונות כורכר .צילום:
דר בן נתן

תמונה  .21תלתן פלשתי בבתרונות כורכר .צילום :דר
בן נתן

תמונה  .22קורטם פרסי בחולות צאלים .צילום :דר בן
נתן

תמונה .23חלבלוב סיני בגבעת האירוסים של
גבולות .צילום :דר בן נתן

תמונה  .24מרצענית ספרדית במשאר ליד שלומית.
צילום :דר בן נתן

תמונה  .25מללנית מצרית בבתרונות הבשור .צילום:
דר בן נתן
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טבלה  : 12מינים נדירים ואנדמיים שאינם בסכנת הכחדה שנצפו בתחום הסקר.
שכיחות ואנדמיות מתוך :פרגמן ועמיתיו ( .) 1999עדכון חלקי ונקודתי לעמודה זו נעשה ע"י מימי רון ובר שמש במסגרת הידע
המצטבר מעבודת הסקרים השוטפת במכון דש"א (ערכים שעודכנו מצויינים בעמודת ההערות) .מספר אדום מתוך :שמידע ופולק
( )2007ושמידע ועמיתיו ( .)2011צמחים מוגנים לפי רשימת ערכי טבע מוגנים בחוק (אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים
לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים) ,התשס"ה – .)2005
מקרא לעמודת שכיחות (פרגמן ועמיתיו  – X :)1999נכחד – O .על סף הכחדה (נמצא ב 3-1-אתרים בישראל) – RR .נדיר מאד
(נמצא ב 30-4-אתרים בישראל) – RP .נדיר (נמצא ב 100-31-אתרים בישראל) – R .נדיר למדי (נמצא ביותר מ 100-אתרים
בישראל).
שם המין

סיווג נדירות

נדירות
ארצית

אנדמיות

דרדר הקורים
ולריינית משולחפת
זון רב-פרחים
זיפנוצה ריסנית
זמזומית ארוכה
זמזומית סגולה
חומעת ראש-הסוס
חזרזרת מחוספסת
חלבלוב החוף
חלבלוב סיני
חרטומית ערבית
כדן נאה
כוכב ננסי
כחלית ההרים
כתרון גלוני
כתריים אדמדמים
לוגפיה צרפתית
לוטם שעיר
לוליינית מעובה
לוניאה מגובבת
לחך בשרני
לחך כרתי
לחך משתנה
לחך פעוט
לפית שיכנית
לשון-שור מגובבת
מגלית הדרום
מגלית משתלשלת
מללנית מצרית
מלעניאל ארוך
מצילות ארוכות-עוקץ
מצילות שנהב
מקור-החסידה הגזור
מקור-החסידה
המלבין
מקור-החסידה הקרח
מרווה מצרית
מרווה צמירה
מרסיה יפיפיה
מרצענית ספרדית
נוניאה פלשתית
נזרית חופית
נזרית מדברית

נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מאד
נדיר מקומית
נדיר מאד
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר למדי ,נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מאד
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר למדי ,נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר למדי
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר למדי ,נדיר מקומית
נדיר למדי ,נדיר מקומית
על סף איום
נדיר למדי
נדיר מקומית
נדיר למדי
נדיר מקומית

CC
C
RP
F
RR
F
C
R
F
RP
C
F
CC
F
F
F
F
CC
F
RP
CC
CC
F
R
CC
C
RP
R
RP
R
F
R
CC

EI

נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מאד
לא נדיר
נדיר מקומית
נדיר למדי

C
F
CC
C
C
RP
F
F
R

מספר
אדום

1.5

2.5

EE

EI
2
EI
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נצפה
במסגרת
הסקר
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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שם המין
ניידת החוף
ניסנית שיכנית
סביון פשוט
סחלב השקיק
סייפן התבואה
ספלול קטן
סתוונית הנגב
עוקץ-העקרב הגלוני
ערטנית השדות
פעמונית גפורה
פקטוריית אשרסון
פשתנית יפו
צהרון קטן
צורית אדומה
ציפורנית חופית
צלבית קרומית
צלע-שור ערבתית
קדד בירותי
קדד גדול-פרי
קדד קהירי
קורטם פרסי
קחוון חברוני
קצח זעיר-פרחים
רכפה מזרחית
שבטוט מצוייץ
שברק מצוי
שברק שעיר
שום ארדל
שום ארץ-ישראלי
שום קולמן
שום תל-אביבי
שיטה סלילנית
שילשון גלומני
שמשון קהירי
שעלב מקופח
שעלב קצר
שעלבית מסרקנית
תלת-מלען מצוי
תלתן פלשתי

סיווג נדירות

נדירות
ארצית

על סף איום
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר למדי ,נדיר מקומית
נדיר מאד
נדיר מקומית
על סף איום
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר למדי ,נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מאד
נדיר מקומית
על סף איום
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
נדיר מקומית
לא נדיר
על סף איום
נדיר מקומית
נדיר למדי
נדיר מקומית
נדיר למדי ,נדיר מקומית
נדיר למדי
נדיר למדי
נדיר מקומית
על סף איום

RP
C
F
F
F
C
C
F
C
F
F
R
RP
F
RP
F
F
R
F
F
RP
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F
C
C
F
F
F
C
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R
C
R
R
R
C
RP

אנדמיות

מספר
אדום

מוגן

EY

EC
EI

ET

EL

נצפה
במסגרת
הסקר
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2.5

EP
EI
EI

2.5

EI

2.5

1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
+

 8.3.6מיני צמחים זרים ופולשים
המונח ׳מינים זרים’ מתייחס לצמחים שנוכחותם במקום היא תוצאה של התערבות האדם ,מחוץ לתחום
תפוצתם המקורי .חלק מהמינים הזרים ,הינם פולשים ,קרי ,מינים בעלי השפעה שלילית על הסביבה ועל
האורגניזמים המקומיים .ההשלכות של נוכחות מינים אלו בשטחים טבעיים כוללות דחיקת מיני צמחים
מקומיים ,צמצום בית-גידולם ,ושינוי תכונות בית הגידול כולו .למקצתם גם השפעות כלכליות ,בהיותם מזיקים
לחקלאות ,ואף השפעות בריאותיות בהיותם אלרגנים חריפים (דופור-דרור .)2010 ,בשטח הסקר מירב
המינים הפולשים נמצאים באזורים מופרים ,לאורך כבישים ,בשדות או מטעים חקלאיים ושוליהם ,ובערוץ נחל
בשור .מינים פולשים מסויימים ,כמו עצי ינבוט ממוצא אמריקאי ,ניטעו במכוון בכמה אזורים ,ובאזורים אחרים
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נוכחותם היא של זריעים שנבטו בעצמם .מוקדי הפלישה הקריטיים ביותר בשטח הסקר הם השדות על
תשתית חול ,בהם גדלים עשרות אלפי צמחי כנפן זהוב ,ונחל בשור ,לאורכו גדלים מאות עצי שיטה כחלחלה,
ינבוטים אמריקאיים ושיטת עלי-הערבה .העצים גדלים לרוב בשולי ערוץ הנחל המרכזי ,אך מקצתם גדלים
בבתרונות שבשוליו .להלן הסבר קצר על המינים הפולשים העיקריים שנמצאו בתחומי הסקר .מקור המידע
לגבי רוב המינים הוא מרשימת הצמחים הפולשים של דופור-דרור (:)2019


חמציץ נטוי :עשב רב-שנתי בעל פרחים צהובים בולטים ,ופקעיות שורש רבות מתחת לפני הקרקע.
חמציץ נטוי הוא מין שמוצאו מדרום אפריקה ,ואחד המינים הפולשים הקשים ביותר בארץ .אזור הפלישה
החמור ביותר שלו הוא מישור החוף ,אך הוא מתפשט באזורים מופרים ומוצלים בכל החבל הים-תיכוני.
לא תועדה מעולם הנבת פרי בחמציץ נטוי בארץ ,ומוסכם שכל תפוצתו בישראל היא מריבוי ווגטטיבי
בלבד .עם זאת ,הוא מתפשט בקלות באזורים שונים בארץ – פקעית קטנה אחת שתועבר ממקום למקום
על-ידי כלי עבודה המבצעים עבודות עפר ,תספיק כדי שיתבסס צמח ,שיוציא פקעיות נוספות וכן הלאה.
מרגע שהתבססה אוכלוסייה ,קשה מאד להיפטר ממנו .בשטח הסקר נצפה חמציץ נטוי בערוצי נחלים
לחים – בגרר ,בחלק התחתון של הבשור ,ובנחל סחף .כרגע האוכלוסיות קטנות יחסית .חמציץ נטוי אינו
מותאם לתנאי מדבר ,ולא גדל ברוב שטחי הנגב ,אך יש סכנה להתפשטותו באזורי היערות והערוצים
בצפון שטח הסקר.



טבק השיח :שיח או עץ נמוך ירוק-עד ,המתנשא עד לגובה של  5-4מטרים .מלבד יכולתו ליצור מקבצים
צפופים המפריעים לצמיחתם של מינים מקומיים ,ניחן ביכולת אללופתית ,המעכבת נביטה של צמחים
בסביבות מערכת השורשים שלו .מאפיין בתי-גידול מופרים בעלי משטר מים משופר .נחשב לפולש
העיקרי בערוצי נחלים בחבל הים-תיכוני .מופיע בשטח הסקר בשולי הבשור ,בשולי שדות חקלאיים ולאורך
כבישים.



טטרקליניס מפריק :עץ מחט בינוני עד גבוה ממשפחת הברושיים ,הגדל בר בהרי האטלס בצפון אפריקה.
טטרקליניס מפריק ניטע בארץ בחבל הים-תיכוני ובמערב הנגב ,והפך למין פולש מסוכן בהרי יהודה,
ברמות מנשה ,בנגב ובמקומות נוספים .הוא אחד ממיני המחטניים הבודדים המסוגלים להתחדש מבסיסם
לאחר כריתה או רעייה ,ויכולת ההפצה וההתבססות שלו הופכות אותו למין פולש בעייתי .בתחום הסקר,
הטטרקליניס ניטע ביערות בערוצי נחל גרר באזור רעים ובארי ,וכן ביערות שמצפון לבארי ,מחוץ לתחום
הסקר .ביערות בהם ניטעו עצי טטרקליניס בתחום הסקר ,מוצאים זריעים צעירים וגם עצי זריעים בוגרים
המניבים זרעים בעצמם – החל מבודדים ,באזורים בהם הנטיעה דלילה ,ועד למאות רבות ביערות בשלטון
מין זה .עד כה נצפו במהלך הסקר זריעים בעיקר בתחומי היערות עצמם ,בסמוך לעצים הנטועים ,אך יש
חשש ממשי להתפשטות המין למעונות מופרים נוספים באזור ,ואף למעונות טבעיים סמוכים.



קליטריס מיובל :עץ מחט נוסף ,שדומה לטטרקליניס ,ונשתל ביערות בצפון אזור הסקר .מין זה מהווה
פולש בעייתי בדומה לטטרקליניס בהרי יהודה ,אך בתחום הסקר רוב העצים הנטועים מתו ,ולא נצפו
זריעים .ייתכן שתנאי הסביבה במערב הנגב מתאימים לו פחות מאשר לטטרקליניס.
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ינבוט (מינים אמריקאיים נטועים/זרים ,להלן – ינבוט ב.מ :).עץ בינוני בעל חופה רחבה ממוצא צפון ומרכז-
אמריקאי ש ניטע בחורשות בתחום הסקר ,כמו גם בתוך יישובים .ינבוט המסקיטו ()Prosopis juliflora
נחשב פולש קשה במיוחד באזורים יובשניים ברחבי העולם ,ונכלל ברשימת  100המינים הפולשניים ביותר
בעולם של ארגון  .IUCNבשטח הסקר קיימות חורשות נטועות בשלטון ינבוט ב.מ ,.וגם עצים בודדים
וקבוצות בגדלים משתנים של עצים שניטעו בתוך או בשולי עומדי יער בשלטון איקליפטוסים .זריעים רבים
נצפו בבתרונות הבשור ,בערוץ נחל בשור ובשולי מקבצים נטועים.
קומפלקס ינבוט המסקיטו הוא קבוצת מינים קרובים ,קשים מאד להגדרה וקיימת לגביהם אי הסכמה
בעולם המדעי .רוב המינים בקבוצה מכליאים זה עם זה הן בבר ,הן בגינון והן באוכלוסיות מוברות ,ויוצרים
בני-כלאיים פוריים (שמידע ,31.10.2016 ,כלנית) .כל מיני הינבוט הנטועים בארץ מכליאים זה עם זה.
לכן ,אם כי קשה מאד להגדיר את מין העצים הנטועים או את הזריעים ,יש להתייחס לכל הינבוטים
הנטועים בשטח הסקר (ובארץ) כאל מין פולש.
בארץ מין מקומי יחיד בסוג ינבוט – ינבוט השדה – בן-שיח נמוך ועשבוני למראה ,שנמוך לרוב מגובה חצי
מטר ,ומגיע לכל היותר למעט יותר ממטר אחד .הוא נפוץ כעשב רע בשדות שלחין ובבתי-גידול מופרים
על קרקע כבדה או מלוחה ,וגדל גם במלחות במדבר .על מנת להבדילם מינבוט השדה ,מיני ינבוט פולשים
מכונים בכל חלקי הפרק הבוטני "ינבוט ב.מ ".או "ינבוט אמריקאי".



כנפון זהוב :חד-שנתי ממשפחת המורכבים בעל יכולת התפשטות גבוהה ,שמתבסס בעיקר בשטחי
חולות .מונע התבססות מינים מקומיים כתוצאה מצפיפותו ועל-ידי אללופתיה (.)Inderjit et al., 2000
כנפון זהוב נצפה בשטח הסקר באוכלוסיות שמונות מאות אלפי פרטים בשטחי השדות החקלאיים בפתחת
שלום ,וגם לאורך כבישים ודרכי עפר באזור זה.



נרקיס ניירי :גיאופיט בעל בצל .לנרקיס הניירי פריחה לבנה יפה וריחנית ועלים סרגליים מכחילים ,ישרים
וזקופים .נרקיס ניירי הוא מין פולש בעייתי במקומות מסויימים בעולם ,עקב יכולת ההתרבות הווגטטיבית
המרשימה שלו .זהו מין צפון ים-תיכוני הגדל בבר בארצות דרום אירופי ,מיוון עד פורטוגל ,וכן גדל באלג'יר
ומרוקו  .בארץ מין זה אינו מוכר עדיין כפולש בעייתי ,אך הוא מתחיל להתפשט באזורים מסויימים ,בעיקר
בשפלת הנגב .פרטים של נרקיס ניירי נצפו ביערות באזור רעים ושוקדה ,וכן במשארי השדות ליד ניר-
יצחק וליד נווה .ייתכן שהועברו אליהם על-ידי התושבים במחשבה שמדובר בגיאופיט טבעי.



שיטה כחלחלה :עץ או שיח ממוצא אוסטרלי אשר ניטע בחבל הים תיכוני ,בעיקר לאורך מישור החוף,
למטרת ייצוב קרקעות חוליות .שיטה כחלחלה היא מין בדרגת פלישה חמורה בארץ ,בעיקר בחבל הים-
תיכוני .בשטח הסקר היא גדלה יחד עם שיטת עלי-הערבה הדומה לה ,בעיקר בבתרונות ובגדות הבשור,
וכן בשולי כבישים ובתאי שטח מופרים אחרים.



שיטת ויקטוריה :עץ ממוצא אוסטרלי אשר ניטע בלימנים בשפלה ובנגב הצפוני והמרכזי .מצליח להפיץ
זרעים למרחק רב ,ויכול לשרוד ולצמוח גם בערוצים קטנים עם קרקע לס .אף שלא ראינו עצי שיטת
ויקטוריה נטועים בשטח הסקר ,נצפו זריעים פזורים שלה באזורי הלס שבסמוך לפארק אשכול.
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שיטת עלי-הערבה :עץ גבוה ממוצא אוסטרלי אשר ניטע באזורים צחיחים בארץ למטרות ייצוב קרקעות
חוליות וגדות ערוצים .שיטת עלי-הערבה היא מין פולש בעייתי בנגב ,ומחליפה שם את קרובתה – שיטה
כחלחלה הפולשת בחבל הים-תיכוני .בשטח הסקר גדלות שתיהן ,בעיקר בבתרונות ובגדות הבשור ,וכן
בשולי כבישים.

מינים זרים נוספים שזוהו בשטח הסקר ,אך אינם מציגים פוטנציאל התפשטות עד כדי הגדרתם כפולשים
לעת עתה:


אורן קפריסאי (ברוטיה) ואורן ירושלים :אורנים ממינים אלה ניטעו ביערות בצפון תחום הסקר ,סביב
עזה ובאזור בארי ורעים .אף שאורן ירושלים הוא מין מקומי בארץ ,הוא אינו מקומי לנגב .אורן קפריסאי
הוא מין ים-תיכוני שאינו מקומי וניטע ביערות קק"ל ברחבי הארץ .שני המינים מתפשטים בקלות ביערות
נטועים במרכז וצפון הארץ ומהווים מינים פולשים (א .קפריסאי) ומתפרצים (א .ירושלים) בעייתיים.
בתחום הסקר לא נצפו זריעים ,ייתכן שתנאי השטח אינם מתאימים להם.



איקליפטוס  :מינים רבים של איקליפטוסים ניטעו ביערות בשטח הסקר .כל מיני הסוג איקליפטוס הם
מינים אוסטרליים זרים בארץ ,שניטעו למטרות ייעור ולנוי בחלקים שונים של הארץ ,מהנגב ועד הגליל
העליון .איקליפטוס המקור תועד נובט ומתבסס במקורות מים בצפון הארץ ,אך ככל הנראה אין סכנה
משמעותית להתפשטותו בתחום הסקר ,כמו גם כל מיני האיקליפטוס האחרים .עם זאת ,כל מיני
האיקליפטוס גורמים לשינוי ההרכב הכימי של הקרקע סביבם בתהליכי אלללופטיה ,ופוגעים בצומח של
תת-היער ,במקומות בהם ניטעו.



וושינגטוניה חוטית :עץ גבוה בעל גזע רחב ,במקור מאמריקה .נחשב לפולש ברמת סיכון בינונית
באזורים שונים בארץ ,בעיקר באקלים חם ולח .קבוצת וושינגטוניות ניטעה במקום אחד בקצה הדרומי
של יערות עוטף עזה ,וזריעים בודדים נצפו בשולי כבישים ובצידי דרכים.



ירבוז לבן ,ירבוז שרוע :חד-שנתיים ,במקור מצפון אמריקה .יחד עם מיני ירבוז נוספים ,הם גדלים בעיקר
בשטחי השדות החקלאיים ובשוליהם ,בכל תחום הסקר.



צחר כחלחל :עץ גבוה ממשפחת המימוזיים ,שמוצאו במרכז אמריקה .צחר כחלחל ניטע בשטח הסקר
בתחום פארק הבשור .זהו מין המהווה פולש חמור באסיה הטרופית ,באפריקה ,אמריקה ,אוסטרליה
ובאגן הים התיכון ,ונכלל ברשימת  100האורגניזמים הפולשים ביותר בעולם של ארגון  .IUCNבארץ,
נכון להיום ,הוא מהווה בעיקר מטרד בגינות ובפארקים ציבוריים ,אך בשנים האחרונות חלה עליה חדה
בדיווחים על מוקדי פלישה שלו בארץ .זהו מין בעל פוטנציאל פלישה גבוה מאד בארץ באזורים ים-
תיכוניים וצחיחים-למחצה ,ובעל קצב התפשטות מהיר מאד .לא נצפו זריעים של מין זה בשטח הסקר,
במסגרת הסקר.



קוכיה הודית :חד-שנתי ,במקור מהודו .מופיע לרוב בצדי דרכים ,ולעתים בשטחים מעובדים .לא נמצאת
כמעט בשטחים בלתי-מופרים .פולשת במספרים גדולים במקומות שעברו הפרה בנגב ,בשפלה ובבקעת
הירדן.
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קייצת מסולסלת :חד-שנתי ,מוצאו מדרום אמריקה .קייצת מסולסלת היא מין פולש הנפוץ מאד בכל
רחבי הארץ כעשב רע בגינות ,שדות ,צידי דרכים וכבישים ובתי-גידול מופרים אחרים .מהם היא
מתפשטת אל שטחים טבעיים קרובים ,בעיקר לחים .נצפתה בשדות ובשולי דרכים בכל אזור הסקר ,יש
סיכון שתפלוש במספרים גדולים לערוצי נחלים בתחום הסקר.



קיקיון מצוי :שיח בינוני בעל עלים דמויי מניפה ,שמקורו באפריקה הטרופית .קיקיון מצוי הוא פולש ברמת
סיכון משמעותית בארץ ,ומתפשט בבתי-גידול לחים ,בתעלות ,נחלים ,ביצות ובבתי-גידול מופרים .הוא
מהווה גורם סיכון משמעותי לבתי-גידול לחים בחבל הים-תיכוני בארץ .בשטח הסקר נצפו מוקדי פלישה
קטנים ומעטים ,בתעלות מופרות בשולי שטחים חקלאיים בצפון ומערב שטח הסקר.

טבלה  .13מינים פולשים וזרים בשטח הסקר
קטגוריית פלישה (בתחום הסקר)
שם המין
לא מקומי בארץ
אורן ברוטיה
לא מקומי בנגב
אורן ירושלים
לא מקומי בארץ
איקליפטוס
לא מקומי בנגב
אשחר רחב-עלים
לא מקומי במערב הנגב
אשל הפרקים
לא מקומי בנגב
ברוש מצוי
פולש
וושינגטוניה חוטית
פולש
חמציץ נטוי
פולש
טבק השיח
פולש
טטרקליניס מפריק
פולש
ינבוט ב.מ.
פולש
ירבוז לבן
פולש
ירבוז שרוע
פולש
כנפון זהוב
מאיים לפלוש
נרקיס ניירי
לא מקומי בארץ
פיקוס השקמה
לא מקומי בארץ
צבר מצוי
פולש
קוכיה הודית
לא מקומי בארץ
קזוארינה דקיקה
פולש
קייצת מסולסלת
פולש
קיקיון מצוי
לא מקומי בארץ
קליטריס מיובל
פולש
שיטה כחלחלה
פולש
שיטת ויקטוריה
פולש
שיטת עלי-הערבה
לא מקומי במערב הנגב
שקד מצוי

קטגוריית פלישה (ארצי)
פולש
מקומי ,מתפרץ
פולש (א .המקור)
מקומי
מקומי
מקומי
פולש
פולש
פולש
פולש
פולש
פולש
פולש
פולש
מאיים לפלוש
לא מקומי
לא מקומי
פולש
לא מקומי
פולש
פולש
פולש
פולש
פולש
פולש
מקומי

210

נטוע/שתול בתחום הסקר
נטוע
נטוע
נטוע
נטוע
נטוע
נטוע
נטוע

נטוע
נטוע

שתול
נטוע
נטוע
נטוע

נטוע
נטוע
נטוע
נטוע
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8.4

ערכיות בוטנית

הערכיות הבוטנית ביחידות הצומח חושבה כמתואר לעיל בסעיף  .8.2.3הערכיות הבוטנית של יחידות צומח
עשויה לקבל את הערכים; בינונית ( ,)2גבוהה ( ,)3גבוהה מאד ( )4או מירבית ( .)5הערכיות עשויה להיות
גם נמוכה ( )1ביחידות מופרות במיוחד.
בתי הגידול העיקריים שקיבלו ערכיות גבוהה בשטח הסקר ,בסדר יורד ,הם :מחשופי כורכר וחמרה בבתרונות,
ערוצי נחל סחף ונחל עימר החוליים ,כתמי בתה על חול או כורכר בקרחות יער ,חולות צאלים-שונרה ,משארים
טבעיים בשדות בפתחת שלום וחולות בני-נצרים ,גושי החולות הדרומיים האחרים ,ערוץ נחל בשור והבתרונות
המקיפים אותו .לפירוט על בתי הגידול ,ראו סעיף  – 8.3.4בתי-גידול מיוחדים ,ופירוט על טיפוסי הצומח
בסעיף .8.3.3
בעוד שכל שאר האזורים הערכיים במיוחד נתונים ללחצי פיתוח כבדים ,לאיומי נטיעות ,רעייה ,פלישה של
מינים זרים ,זיהום קרקע ומים ,שריפות והפרות שונות נוספות ,גושי החולות הדרומיים בטוחים יחסית מפני
רוב הגורמים האלה ,אם כי חולות צאלים ועגור נפגעים מאד כתוצאה מפעילות צבאית ומפעילות בלתי חוקית
של רכבי שטח.
את בתי הגידול הערכיים בשטח הסקר ניתן לחלק באופן כללי לשתי קבוצות :אזורים גדולים יחסית בהם קיים
רצ ף שטחים פתוחים משמעותי שאינו מופר ברובו (למשל בתרונות הבשור ,וגושי החולות הדרומיים) ,וכתמים
טבעיים קטנים ומקוטעים שנשמרו מפני הפיתוח ושהשתמר בהם אוצר של מינים מקומיים ,חלקם נדירים,
שבעבר היו שכיחים יותר בכל השטח שסביבם ,אך נעלמו מהנוף בעקבות שינוי תנאי השטח ,וכעת שרדו רק
בכתמים אלה (למשל ,משארי השדות ,קרחות היער ,שמורת בתרונות בארי ועוד).
הסכנה הגדולה ביותר נשקפת לכתמים המקוטעים ,שאין ביניהם רצף המאפשר החלפת מטען גנטי ,ושנתונים
לאיומי הפרה מן החוץ מכל עבריהם .אין בכך לומר שרצפי השטח הגדולים חשובים פחות לשימור ,או שאין
בהם מינים נדירים ומאויימים :יש לעשות מאמצים לשמירה על אלה וגם על אלה ,במטרה לשמר רצפים
פתוחים העשויים לתפקד כמסדרונות אקולוגיים ,את הנוף הטבעי של השטח ,וכן את מגוון המינים הייחודי
שנמצא בו
בנפרד ובנוסף לדירוג הערכיות הבוטנית ( ,)5-1הוספנו במפה שכבת אתרים בעלי ערכיות ייחודית .אתרים
אלה עשויים לייצג טיפוס צומח מוכלל שלם (כמו חולות צאלים-שונרה או בתרונות בארי) או אתרים ונקודות
ספציפיים ,בנפרד מההקשר שלהם לפוליגון שבו הם כלולים ולערכיות שלו (כמו מחשוף מסויים של סלעי חוף
בגדת נחל גרר) .מקומות אלה הם אתרים חשובים לשימור שיש להם ייחודיות יוצאת דופן בשטח הסקר –
מבחינת מגוון מיני הצמחים ונוכחות מינים נדירים ,ומבחינת נדירות ופגיעות בית הגידול באזור הסקר .אתרים
אלה הם למעשה בעלי ערכיות בוטנית גבוהה במיוחד ,וישנה חשיבות לשמירה עליהם לא רק בקנה המידה
האזורי של הסקר ,אלא בקנה המידה הארצי ואף הבינלאומי.

213

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

מפה  .15מפת ערכיות בוטנית

214

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

9
9.1

שטחים חקלאיים
רקע

כמעט מחצית ( )44.7%משטח מועצה אזורית אשכול הינם שטחים חקלאיים ,שמקנים לאזור את אופיו
החקלאי ואף מהווים מרכיב חשוב באקולוגיה והנוף המקומי .בשנים האחרונות הולכת ומתגבשת ההבנה כי
נופים חקלאיים מהווים חלק אינטגראלי ורב חשיבות במערך השטחים הפתוחים והמערכות האקולוגיות שהם
מקיימים (דולב ועמיתיו .)Rosenzweig, 2003a, 2003b ;2011 ,בשטחים אלה ניתן לראות יחסי גומלין בין
שטחים חקלאיים לשטחים טבעיים ,הן בתפקודם כמסדרונות אקולוגיים המקשרים בין שטחים טבעיים ,והן
במערכת גומלין בין משארים טבעיים ושטחי חקלאות .בנופים כאלו ,מתקיים פסיפס נופי והמגוון הביולוגי,
החיוני לתפקוד המערכת האקולוגית ,מצוי בכולו-הן בבתי הגידול הטבעיים והן בבתי הגידול החקלאיים
(סקוטלסקי .)2010 ,בנוסף קיימת חשיבות רבה להטרוגניות ולמורכבות המבנית של הנוף החקלאי התומכת
במגוון ביולוגי רחב ומאפשרת לאורגניזמים בעלי יכולת הגירה גבוהה להרחיב תפוצתם דרך האזורים
החקלאיים לאזורים שכנים (דולב ועמיתיו.)2011 ,
במחקר שבדק את השפעת הנוף החקלאי על קבוצות טקסונומיות שונות נמצא כי במרבית הקבוצות ישנה
חשיבות רבה לאזורי הצמחייה הטבעית בשולי מטעים ושדות .אלו מאפשרות הן את קיומן של קבוצות שונות
בשטח החקלאי (דבוראים ,חרקים ועכבישנים) והן את התנועה בין שטחים שונים (זוחלים ויונקים) .חשיבות
מיוחדת קיימת לערוצי הנחלים הלא מעובדים .באזורים יובשניים ,הם בעלי ערך רב בשימור מגוון מיני
העכבישים במרחב החקלאי .כאשר הם מהווים בית-גידול לח שבו צמחייה טבעית צפופה ,הם בעלי תרומה
רבה לתפוצתן של מיני ציפורים ובעיקר דוגרי קרקע ,וכאזורי מסתור ,שיחור מזון ומעבר ליונקים במרחב
החקלאי (דולב ועמיתיו.)2011 ,
חשוב לציין כי לחקלאות אינטנסיבית עשויות להיות השפעות שליליות על בתי הגידול הטבעיים הסמוכים ועל
מגוון המינים בהם :ריבוי מינים פולשים ומתפרצים הדוחקים את המינים המקומיים; סחיפת קרקע ושינויים
במשטר הנגר העילי; ריסוס ,הדברה ,דישון ,השקייה ושימוש בקולחין ,הגורמים להצטברות רעלים במערכות
הטבעיות ועוד ( ;McLaughlin & Mineau, 1995בן ישראל ורמון .)2011 ,בנוסף ישנה השפעה עקיפה
ומרחבית על מערכות אקולוגיות הנובע מאופי תא השטח הכולל שטחים חקלאיים ,שטחים מיושבים ושטחים
טבעיים ( .)Fischer & Lindenmayer, 2007לשני האחרונים השפעה על מגוון המינים בתא השטח הנובע
מפגיעה ביכולת ההישרדות והרבייה של פרטים ופגיעה ביכולת התנועה של פרטים המרחב.
השפעות אלו ניכרות ביתר שאת בנחלים ,ברכות חורף ותעלות ניקוז החוצים ומנקזים אזורים חקלאיים.
במקרים אלו הממשק החקלאי באגן ההיקוות משפיע על איכות המים ועל שימור המגוון הביולוגי .לעיתים
קרובות ,סובלים גופי מים אלו מהצטברות של סחף ,מזיהום של עודפי חומרי דשן וחומרי הדברה שנשטפים
משטחי החקלאות וממינים פולשים (סקוטלסקי.)2010 ,
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שטחי החקלאות הינם בעלי חשיבות גבוהה עבור מיני עופות רבים .עבור מיני דורסים ,כגון הבז המצוי וחוויאי
הנחשים ,שטחי החקלאות מהווים את שדות הציד .לבנית גדולה ,תנשמת וחסידה צדות נברנים הנפוצים
בשדות והנחליאלי אוכל חרקים .עבור ציפורים נודדות כגון העגור האפור ,שטחים אלה מהווים שטחי עצירה.
מינים נוספים ,כגון ציפורי שיר רבות ,כרוון מצוי ,שדמית ועפרוני ענק מקננים בשדות בור ,בשדות בעל ובשדות
שאינם מעובדים באביב.
המרוויחים הגדולים מחקלאות הם המינים האופורטוניסטיים כגון לבניות ,אנפות לילה ועורבים ,כאשר חלק
מאו תם מינים אופורטוניסטים אף הופכים למזיקים קשים לחקלאות ויש שנחשבים למינים מתפרצים .במקרה
זה יש לציין את השרקרק המצוי הניזון מדבורים ,ועל-כן נחשב למזיק לחקלאות על-אף היותו מין פגיע
(.)Vulnerable

9.2

שיטת ההערכה

הערכיות האקולוגית של שטחים חקלאיים באזור הסקר חושבה בהתאם למפורט במדד לערכיות אקולוגית
בחקלאות צמחית בשטח פתוח שפותח במכון דש"א .המדד פותח בעקבות עבודה ראשונית שהוגשה למשרד
להגנ"ס בדצמבר ( 2017פרלברג ועמיתיו ,)2017 ,ודיונים בצוותי היגוי שנערכו בינואר  2018באוניברסיטת
ת"א (אמדור )2018 ,וביוני  2018במוא"ז מנשה (אבישר ועמיתיה.)2018 ,
המדד מחולק לארבע רמות היררכיות :הרמה הארצית – שמקבלת את המידע משכבות מידע ארציות (יחידות
אקולוגיות ומסדרונות אקולוגיים ארציים); הרמה האזורית :יחידת הנוף החקלאי; רמת המאפיינים הטבעיים
בחלקה ובשוליה; ורמת המאפיינים החקלאיים בחלקה עצמה .בכל רמה היררכית מספר מדדי משנה .כל מדד
משנה מחולק למספר דרגות ערכיות ,בהתאם לאיכות המידע שקיים לגביו ,ולמאפייני הערכים שאותם יכול
המדד לקבל .ברמה הארצית ארבע דרגות; ברמה האזורית שלוש דרגות; וברמות החלקה ושוליה – שתי
דרגות ערכיות .הניקוד הסופי של כל מדד משנה נעשה בהתאם לעמודת "משקל מפורט" בטבלה הבאה.
שטחי חממות לא נחשבו כשטחים פתוחים ,אלא כשטחים בנויים וכהפרה ברצף השטחים הפתוחים.
טבלה  .14מדדים לערכיות שטחים חקלאית
סקאלה
מרחבית

ערכי מדד המשנה

מדד משנה

מסדרון אקולוגי
ארצי/אזורי






ארצית


יחידה אקולוגית
ארצית/מחוזית




ערכיות מירבית :החלקה או חלק ממנה בליבה (שמורת טבע/גן לאומי/יער
קק"ל) של מסדרון אקולוגי ארצי/אזורי (ציון .)15
ערכיות גבוהה :החלקה או חלק ממנה במעבר הכרחי ("צוואר בקבוק") במסדרון
אקולוגי ארצי/אזורי (ציון .)10
ערכיות בינונית :החלקה או חלק ממנה במסדרון אקולוגי ארצי/אזורי (ציון .)5
ערכיות נמוכה :החלקה מחוץ למסדרון אקולוגי ארצי/אזורי (ציון .)0
ערכיות מירבית :החלקה או חלק ממנה נמצאים בתחום יחידה אקולוגית
ששטחה קטן מ 000,1-קמ"ר ,ופחות מ 17%-ממנה מוגן (ציון .)15
ערכיות גבוהה :החלקה או חלק ממנה נמצאים בתחום יחידה אקולוגית ששטחה
גדול מ 000,1-קמ"ר ,ופחות מ 17%-ממנה מוגן (ציון .)10
ערכיות בינונית :החלקה או חלק ממנה נמצאים בתחום יחידה אקולוגית
ששטחה קטן מ 000,1-קמ"ר ,ויותר מ 17%-משטחה מוגן (ציון .)5
ערכיות נמוכה :החלקה או חלק ממנה נמצאים בתחום יחידה אקולוגית ששטחה
גדול מ 000,1-קמ"ר ,ויותר מ 17%-משטחה מוגן (ציון .)0
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סקאלה
מרחבית

מדד משנה

פשט הצפה

ערכי מדד המשנה





יחידת
הנוף
החקלאית

אחוז השטח
הטבעי מתוך
יחידת הנוף





רצף שטחים
פתוחים





מאפיינים מאפיינים טבעיים
טבעיים בחלקה ובשוליה 
בחלקה
ובשוליה

גדות ערוצי ניקוז

חקלאות שטח 
מאפיינים
פתוח/בכיסוי חלקי 
חקלאיים

חקלאות
בחלקה
בעל/שלחין


9.3

ערכיות מירבית :החלקה נמצאת בתחום פשט הצפה (ציון .)15
ערכיות בינונית :החלקה נמצאת במרחק של עד  500מ' מפשט הצפה (ציון .)8
ערכיות נמוכה :החלקה נמצאת במרחק של יותר מ 500-מ' מפשט הצפה (ציון
.)0
ערכיות מירבית :מעל  80%מהשטח טבעי (חלקות חקלאיות הן "איים" בשטח
טבעי .ציון .)15
ערכיות בינונית :בין  80-20%מהשטח טבעי (פסיפס טבעי-חקלאי .ציון .)8
ערכיות נמוכה :פחות מ 20%-מהשטח טבעי (שטחים טבעיים הם "איים" בשטח
חקלאי .ציון .)0
ערכיות מירבית :החלקה או חלק ממנה נמצאים בליבה של רצף שטחים פתוחים
(ציון .)15
ערכיות בינונית :החלקה או חלק ממנה נמצאים באזור חייץ (ציון .)8
ערכיות נמוכה :החלקה או חלק ממנה צמודים להפרה (ציון .)0
ערכיות גבוהה :יש משאר טבעי/שדרות עצים/גדר חיה בשולי החלקה/מאפיינים
טבעיים בחלקה
ערכיות נמוכה :אין משאר טבעי/שדרות עצים/גדר חיה בשולי החלקה/מאפיינים
טבעיים בחלקה
ערכיות גבוהה :ערוץ ניקוז גובל בחלקה או חוצה אותה.
ערכיות נמוכה :החלקה לא גובלת או נחצית ע"י ערוץ ניקוז.
ערכיות גבוהה :חקלאות בשטח פתוח (גד"ש/מטעים).
ערכיות נמוכה :חקלאות בכיסוי חלקי (בתי רשת/מנהרות).
ערכיות גבוהה :גידולי בעל ללא השקיה
ערכיות נמוכה :גידולים מושקים (שלחין)

משקל
מוצע ()%
מפורט
15

15

15

7.5

7.5
5
5

ערכיות אקולוגית של שטחים חקלאיים

בחינת הערכיות האקולוגית של השטחים החקלאיים במועצה אזורית אשכול מפה  16מאפשרת קבלת הבנה
יותר טובה של החשיבות בשמירה על שטחים פתוחים במרחב .ניתן לראות שלושה מתחמים בהם ניתן לראות
שטחי חקלות בעלי ערכיות אקולוגית:
 .1השטחים החקלאיים באזור בארי-כיסופים .שטחי החקלאות מהווים חלק חשוב מהמסדרון האקולוגי,
אשר באזור זה מתבסס על פסיפס החקלאות הפתוחה והערוצים המיוערים.
 .2שטחי חקלאות הבעל הנרחבים לאורך נחל בשור ,אשר מהווים חלק מהמסדרון האקולוגי של נחל בשור
ואזורי ציד ומחיה לבעלי-חיים רבים המסתמכים על המישורים הפתוחים .בנוסף ,שטחים פתוחים אלה מהווים
המשך למסדרון והרחבה של השטחים הפתוחים הטבעיים מצידי נחל בשור..
 .3שטחי החקלאות בין כרם שלום וניר עוז מוקפים במשוכות של אשלים ,אשר מעלים את ערכיות שטחים
אלה כשטחי מחייה וצייד לבעלי-חיים רבים.
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מפה  .16ערכיות אקולוגית של שטחים חקלאיים
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פרק ה' :זואולוגיה
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 10זואולוגיה
 10.1רקע זואולוגי
אזור חבל אשכול הינו אזור מישורי שמבותר על-ידי מספר נחלים רחבים .נחל בשור ,הגדול מבין הנחלים
במרחב ,חוצה מדרום לצפון מחולות חלוצה ,דרך מישורי הלס לים התיכון .נחל בשור ,יחד עם הנחלים גרר,
אסף ובאר שבע ,מתחתרים במישור ומלווים בבתרונות .לאורך נחלים אלה ובמישורים ,מתקיימים מגוון של
בתי-גידול :נחלים זורמים ,מעיינות ,בריכות חורף ,חישות קנים ,חורש אשלים ,בתרונות לס ,יערות נטועים,
משארים טבעיים ,ושני בתי הגידול העיקריים במרחב הסקר :מישורי לס חקלאיים וחולות .לפי מאגרי המידע
של רשות הטבע והגנים (משנת  1989ועד היום) ,באזור זה נמצאים  262מינים שונים של בעלי-חיים ,מתוכם
 58שמוגדרים בסכנת הכחדה (טבלה  .)16מבין המינים ,נזכיר את :החוברה שמוגדרת בקטגוריית 'עתידה
בסכנה' ( ,)VUומאפיינת את מישורי הלס והחול הפתוחים; דוגרי המחילות :שרקרק מצוי ושרקרק ירוק שגם
הם בקטגוריית 'עתידו בסכנה' ,מאפיינים את קירות העפר של בתרונות הלס; וצב-יבשה מדברי ,שמוגדר
בסכנת הכחדה ( ,)ENומאפיין את אזור החולות.
חבל אשכול הינו אזור המעבר בין חולות הנגב המדבריים מדרום ומישור חוף פלשת הים-תיכוני מצפון .מבחינה
אקולוגית ,מוגדרים אזורים אלו שמהווים אזורי מעבר בין סביבות שונות לאורך גרדיינט סביבתי ,כאקוטונים
( ,)Ecotonesשבהם מתרחש מעבר בין חברות ומערכות אקולוגיות שונות .אקוטונים ידועים כאזורים בעלי
מגוון ביולוגי גדול ,ש מתבטא במגוון מינים גבוה ברמת החברה ובשונות גנטית ומורפולוגית גבוהה ברמת
האוכלוסיות של מינים שונים .נוסף על כך ,באקוטונים מתרחשים תהליכי התחדשות אבולוציוניים ולעיתים
נמצא בהם ייחוד גנטי שאינו קיים באוכלוסיות שבאזורי ליבה סמוכים .מכיוון שאקוטונים משמרים ויוצרים
עושר ביולוגי גבוה ,ייחודיות וחדשנות אבולוציונית ,ובמיוחד נוכח שטחם הקטן יחסית ,הם בעלי ערכיות רבה
לשמירת טבע ) .(Kark & Van Rensburg, 2006מבחינה זואוגיאורפית ,אזור זה מהווה נקודת מפגש של
מיני בעלי-חיים בעלי רקע ביוגיאוגרפי שונה ,של מינים ממוצא ים-תיכוני (כמו :חגלה ,ירגזי ,ארנבת וחרדון
מצוי) ,שחיים בסמיכות למינים סודניים (קיפוד חולות ,גירית דבש ובולבול) .ניתן לראות נקודת מפגש זו באופן
מובהק במפגש של הצבי הארצישראלי ,שמאפיין את האזורים הים-תיכוניים ,וצבי הנגב ,שמאפיין את המדבר.
ישנן תצפיות רבות בשני המינים ,כאשר מספר התצפיות בצבי הארצישראלי מתמעטות בחולות הדרום ,בעוד
שתצפיות בצבי הנגב מתמעטות בשטחי החקלאות .מפגש נוסף הינו של צב-יבשה מצוי וצב-יבשה מדברי.
תצפיות בצב-יבשה מצוי מגיעות דרומה עד קו כיסופים-רעים ,בעוד שתצפיות בצב-יבשה מדברי מגיעות עד
קו החקלאות .בנוסף ,באזור זה נפגשים שלושת מיני הקיפודים של ישראל :קיפוד מצוי שמוצאו אירופי ,קיפוד
המדבר שמוצאו אפריקני ,וקיפוד חולות שמוצאו במדבריות החול.
עולם החי באזור מתבסס על השטחים החקלאיים הנרחבים כשטחי צייד ומחייה .שם ניתן למצוא מינים רבים
מלווי-אדם וחקלאות ,אשר משחרים אחר מזון בשטחים הפתוחים .מינים נוספים הינם מינים שאינם מלווי-
אדם ,וחיים באזורים טבעיים או באזורים שעברו הפרה אך אינם פעילים כעת ,ומשחרים אחר מזון בשטחים
הפתוחים .שרקרק מצוי לדוגמה ,מקנן במחילות בקירות עפר לאורך הבתרונות ,ומשוטט מעל השטחים
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החקלאיים בחיפוש מזון .בנוסף ,אזורים אלה מהווים אזורי צייד למיני דורסים רבים ,ואזורי מעבר וצייד ליונקים
גדולים וקטנים.
אזור הסקר מאופיין בשטחים חקלאיים אשר בתוכם ישנם כתמי משאר קטנים ומבודדים ,חלקם טבעיים ,אך
ברובם מיוערים .אחת הסיבות לפגיעה במגוון הביולוגי היא המרת שימוש שטח טבעי לשטחי חקלאות
( .)Robinson & Sutherland, 2002שינוי שימוש בקרקע גורם לצמצום בתי הגידול הזמינים למינים השונים,
וגם מנתק ביניהם .כך נוצרות אוכלוסיות קטנות ומבודדות וסיכויי הכחדתן בשל תהליכים אקראיים גדלים
( .)Matthies et al., 2004כמו כן ,נמנע מעבר של חומר גנטי בין האוכלוסיות ,דבר שעלול להקטין את המגוון
הגנטי ,וכתוצאה מכך היכולת של מינים שונים לעמוד בשינויים בתנאי הסביבה – קטנה ( Young et al.,
 .)1996על מנת לשמור על המגוון הביולוגי יש לשמר כתמים טבעיים – כלומר ,מגוון של בתי-גידול ,כדי
לאפשר לבעלי-חיים לנדוד בין הכתמים ובכך לחזק אוכלוסיית-על .מחקרים רבים מצאו שכתמים טבעיים
שמצויים בתוך מערכת חקלאית מסוגלים לשמר מגוון ביולוגי גבוה ולהגן עליו ,גם אם הכתמים קטנים באופן
יחסי .אולם כדי שהכתמים הטבעיים יוכלו לשמר מגוון ביולוגי טבעי מקומי גבוה ,מידת ההפרעה האנושית
שקיימת בהם איננה יכולה להיות גבוהה מאוד .לפיכך ,יערות אשר מקיימים בתוכם את בית הגידול הטבעי
יכולים לשמר מגוון ביולוגי רחב במערכת זו של כתמים וחקלאות ,אולם יערות אשר תהליך הכשרת הקרקע
שלהם אינטנסיבי ,או שלהם השפעה רבה על בית הגידול ,מקטינים את יכולת השמירה שלהם על המגוון
הביולוגי.
בעשורים האחרונים ,נופי הנגב הצפון מערבי עברו שינויים מהותיים .מערבות ספר-מדבר טבעיות ,לנוף של
שטחים מעובדים .שינוי זה מתבטא גם באופי הגידולים המשתנה במהלך השנים .ניתן לראות מעבר מגידולי
שדה לפרדסים ומטעים ,ובמיוחד נושא המעבר לגידולים בחממות ובנייה של מתקנים פוטו-וולטאים בשטחים
חקלאיים .לשינויים אלה השפעה רבה על יכולתם של בעלי-חיים רבים להתקיים בנוף חקלאי חדש זה .לשטחי
הגד"ש יכולת לתפקד כשטחים פתוחים בעלי רצף רחב .אזורי חממות ,בעודם מוגדרים כשטחי חקלאות ,אינם
מהווים שטחים פתוחים עבור בעלי החיים במרחב .מתקנים פוטו-וולטאים הינם מתקנים מגודרים ,ולהם
השפעה על תפקוד השטח כשטח פתוח .בנוסף ,בשנים האחרונות ניתן לראות את המשך הפיתוח החקלאי
דרומה אל תוך אזור החולות .שינוי זה בנוף גרר שינויים בהרכב המינים ,תוך דחיקת מינים שמאפיינים שטחים
טבעיים פתוחים על-ידי מינים מלווי-אדם .לדוגמה ,ניתן לראות תהליך זה במיני עופות הדוגרים וחורפים באזור
בשטחים הפתוחים .מינים יציבים או מקייצים כמו קטה סנגלית ורץ מדבר ,או חורפים כגון חופמי הערבה,
נעלמו מהנוף או שנותרו מוגבלים לשטחים הטבעיים יחסית שנותרו במשארים ,בעוד שמינים כמו יונת הבית
ודיה שחורה נעשו נפוצים מאד במרחב (שוחט.)2016 ,
תהליך נוסף אשר אנו עדים לו בשנים האחרונות ,הינו הרחבת הכבישים והדרכים במרחב .דרכים ,בין אם
דרכי עפר ובין אם כבישי אספלט ,הינן בעלות השפעה על יכולת התנועה ועל תמותה של בעלי-חיים .ניתן
לראות השפעה זו הן על בעלי-חיים קרקעיים והן על מעופפים כגון ציפורים ,עטלפים ופרפרים .לכבישים אלה
השפעה ישירה על בעלי-חיים כתוצאה מתמותה עקב דריסה ,והשפעות עקיפות כגון :הרס בתי-גידול ,כניסה
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של מינים פולשים ,זליגה של חומרים כימיים לסביבה ,תאורה והימנעות מהתקרבות אל אזור הכביש – ובכך,
יצירת קיטוע בפועל .מעבר לכביש עצמו ,אמצעי הפרדה כגון צמחים ,מעקות בטון ומתכת מוספים סיכון ויוצרים
חייץ בין שני צידי הכביש .חייץ זה הינו גורם נוסף לקיטוע אוכלוסיות במרחב.

 10.2שיטות
במסגרת הסקר הנוכחי לא בוצע סקר זואולוגי משלים לסקר הבוטני ,והמידע הזואולוגי שמוצג בעבודה זו
מתבסס על מאגרי המידע הממוחשבים של רט"ג (נתוני עבר ממאגר המידע הביולוגי ומגיליונות אקסל ,מידע
ממערכת ה BioGIS-ותצפיות שתועדו במחשבי כף-היד) ,מ 30-השנים האחרונות ( .)2019-1989מידע
אודות תצפיות בעופות התקבל גם ממרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע ומפורטל הצפרות.
ניתוח נתונים אלו הוא בעייתי ,היות שלמרבית המינים תצפיות מועטות בלבד ,ובנוסף ,התצפיות עצמן לא
בוצעו באופן שיטתי ולכן מוטות בכיוונים שונים :העדפה לתיעוד של מינים גדולים ,מינים שקל לצפות בהם,
מינים שקל לזהות ,ומינים נפוצים פחות .מה גם שבשנים הראשונות בוצע תיעוד המיקום באופן מקורב בלבד
– תחילה בנ"צ  4ספרות (דיוק של  1קמ"ר) ,אח"כ בנ"צ  5ספרות (דיוק של  0.1קמ"ר) ,ורק עם תחילת
השימוש במחשבי כף-היד בשנת  ,2008עברו לתיעוד בעזרת נ"צ  6ספרות.
בנוסף ,מאמץ הדיגום מוטה מאד בהיבט המרחבי :מרבית התצפיות מרוכזות לאורך דרכים ובקרבת נקודות
יישוב .אין הדבר מעיד על ריכוזי הימצאותם של בעלי החיים ,אלא על מקומות הימצאותם של המדווחים.
ההטיות הללו כוללות :תיעוד בקרבת כבישים ודרכי-עפר ראשיות ,מכיוון שמרבית התצפיות בוצעו לאורך צירי
הנסיעה העיקריים של פקחי רט"ג ,וכוללות גם דיווחים על בע"ח שנדרסו לאורך הכבישים; תיעוד בשעות
העיקריות של עבודת הפקחים (תיעוד גבוה יותר של מינים פעילי יום ,ותיעוד חסר של מינים פעילי לילה);
ותיעוד גבוה יותר בשטחים שמעניינים את רט"ג (יותר בשמורות ופחות בשטחים חקלאיים למשל) .לכן דפוס
הפיזור של התצפיות אינו מייצג את מידת הנוכחות האמיתית של בעלי החיים בשטח ואת עוצמת פעילותם.
מפת דריסות של בעלי-חיים לאורך כבישים נעשתה על בסיס תצפיות של בעלי-חיים דרוסים במאגר המידע
של רט"ג ,מ  20השנים האחרונות .תיעוד הדריסות מופה ב"מפת חום" ,אשר מאפשרת לראות ולנתח את
המרחבים בהם יש ריכוז של דריסות.
מפת הערכיות הזואולוגית מבוססת על מיפוי בתי הגידול הייחודיים באזור הסקר כפי שמתוארים להלן ,על
בסיס הערכת מומחה .מטרת מפה זו הינה מיקוד והבלטת האזורים החשובים ביותר עבור בעלי-חיים .אין
לראות מפה זו בנפרד ,אלא כחלק מהבסיס למפת הערכיות האקולוגית ,אשר משקללת את הערכיות
המרחבית ,והינה בעלת חשיבות רבה להמשך קיומן של אוכלוסיות בעלי-חיים במרחב ,והערכיות הבוטנית
שמהווה בסיס להבנת בתי הגידול במרחב .אופן חישוב הערכיות הזואולגית מתואר בטבלה הבאה:

222

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

טבלה  .15אופן חישוב הערכיות הזואולוגית
תיאור
סוג
חולות עגור ,בתי גידול לחים
בתי-גידול יייחודיים
שטחים טבעיים משמעותיים ,צאוורי בקבוק נחל בשור ,בתרונות הבשור ,שמורת בארי,
צווארי בקבוק
ומעברים הכרחיים
מרחב בארי-כיסופים ,מרחב נחל אסף ,מרחב
פסיפס של טבעי  /מיוער  /חקלאי
ניר יצחק-כרם שלום
שדות חקלאיים פתוחים
חקלאות חממות ואזרים מופרים במיוחד

ערכיות
ערכיות מירבית ()5
ערכיות גבוהה מאוד
()4
ערכיות גבוהה ()3
ערכיות בינונית ()2
ערכיות נמוכה ()1

 10.3תוצאות
 10.3.1בתי-גידול ייחודיים


בתי-גידול לחים

באפיק נחל אשכול מספר מעיינות ,הן מעיינות יציבים כגון עין הבשור ועין שרוחן ,הן מעיינות עונתיים כגון
הבריכה בסכר רעים ,בגשר הרכבת הבריטית ,בריכת הבשורה ובריכות קטנות בנחלים .בבריכות אלה ניתן
למצוא מינים אופייניים כגון :צב ביצות ומיני דו-חיים רבים .בנוסף ,מעיינות אלה מהוות נקודות שתייה עבור
יונקים וציפורים .בשטח הסקר נמצאים ארבעה מקומות עם בתי-גידול לחים :עין הבשור ,עין שרוחן ,בריכות
צאלים (גשר המיתרים ,בשנים שחונות יבש) ובריכת סכר רעים.


בתרונות הבשור

נחל בשור והבתרונות שמשני צידיו ,הינו בית הגידול הטבעי המשמעותי האחרון במרחב .לפיכך ,לנחל חשיבות
קריטית גם כמסדרון אקולוגי ,שמחבר את חולות הנגב ובקעת באר שבע אל מישור חוף פלשת .על מנת
לשמור על תפקודו כמסדרון אקולוגי בעל רוחב מספק ,יש לשמור על המשארים הטבעיים והשטחים הפתוחים
החקלאיים לאורכו .בתרונות הבשור ,מלבד היותם שטח טבעי רציף יחסית משני צידי הנחל ,הינם בית-גידול
ייחודי עבור מינים רבים של דוגרי מחילות.


חולות

חולות הנגב הינם אזור טבעי פתוח משמעותי ,שמאופיין בעושר של בתי-גידול ובעלי-חיים ייחודיים .בין
המכרסמים ניתן למנות ארבעה מינים של הסוג גרביל :גרביל דרומי ,גרביל זעיר ,גרביל חולות וגרביל החוף
האנדמי .בנוסף ,ניתן למצוא באזור מריונים ,ירבוע מצוי ,פסמון ועוד .בחולות מתקיימת אוכלוסייה של צבי
הנגב בנוסף לטורפים כגון :קרקל ,צבוע ,חתול בר ושועל חולות ,שהינו מין של אזורי חולות בלבד .בחולות
אלה ניתן למצוא עושר של זוחלים ,שכולל  22מינים ,כולל צב-יבשה מדברי אשר עבורו זהו קצה תחום התפוצה
הצפוני.
 10.3.2מינים בסכנת הכחדה
בשטח סקר אשכול נצפו  14מינים של יונקים בסכנת הכחדה ,שבעה מינים של זוחלים ו 37-מיני עופות .מבין
היונקים יש לציין אזור אשכול מהווה את אזור המפגש ,ועל כן קצה תחום התפוצה של צבי ישראלי וצבי הנגב.
מבין העופות יש לציין את השרקרק הירוק ,דוגר מחילות ,שאוכלוסייתו בישראל הצטמצמה בשנים האחרונות.
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 מין זה דוגר לאורך נחל בשור.בעשור האחרון נצפו שרקרקים דוגרים באזור מאגר הבשור ובישוב נווה
. פארק אשכול ומצפה הררי, עם ריכוזים גדולים במאגר בשור,בבתרונות
.חיים בסכנת הכחדה באזור חבל אשכול- מיני בעלי.16 טבלה
– NT , – עתידו בסכנהVU , – בסכנת הכחדהEN , – בסכנת הכחדה חמורהCR , – נכחד באזורנוRE , – נכחד מהטבעEX
.בסיכון נמוך
סטטוס שימור
שם מדעי
קבוצה שם עברי
Agama savignii
VU
זוחלים חרדון חולות
Testudo kleinmanni
EN
יבשה מדברי-צב
Testudo graeca
VU
יבשה מצוי-צב
Acanthodactylus schreiberi syriacus
CR
שנונית השפלה
Varanus griseus
NT
כוח אפור
Cerastes cerastes cerastes
EN
עכן החרטומים
Cerastes vipera
VU
עכן קטן
Coracias garrulus
VU
כחל
עופות
Coturnix coturnix
CR
שליו נודד
Milvus migrans
RE
דיה מצויה
Milvus migrans
RE
דיה שחורה
Circus aeruginosus
RE
זרון סוף
Circus macrourus
NT
זרון שדות
Cursorius cursor
VU
רץ מדבר
Charadrius dubius
CR
חופמי גדות
Muscicapa striata
VU
חטפית אפורה
Cercotrichas galactotes
VU
חמרייה
Lanius collurio
VU
גב-חנקן אדום
Ciconia ciconia
VU
חסידה לבנה
Asio flammeus
CR
ינשוף שדות
Motacilla alba
VU
נחליאלי לבן
Motacilla flava
VU
נחליאלי צהוב
Gyps fulvus
CR
נשר
Neophron percnopterus
CR
רחם
Oenanthe finschii
VU
סלעית חורף
Oenanthe isabellina
VU
סלעית ערבות
Oenanthe hispanica
EN
סלעית קיץ
Chlamydotis undulata
VU
חוברה
Oriolus oriolus
VU
זהבן
Ardea cinerea
RE
אנפה אפורה
Ardea purpurea
VU
אנפה ארגמנית
Falco naumanni
EN
בז אדום
Falco peregrinus
CR
בז נודד
Falco subbuteo
EN
בז עצים
Pterocles alchata
EN
זנב-קטה חדת
Pterocles senegallus
EN
קטה סנגלית
Glareola pratincola
EN
כנף-שדמית אדומת
Merops superciliosus
CR
שרקרק ירוק
Merops apiaster
VU
שרקרק מצוי
Aquila pomarina
RE
עיט חורש
Aquila clanga
RE
עיט צפרדעים
Aquila heliaca
VU
עיט שמש
Haliaeetus albicilla
CR
זנב-עיטם לבן
Melanocorypha calandra
EN
עפרוני ענק
Canis lupus
VU
זאב
יונקים
Felis chaus
VU
חתול ביצות
Felis silvestris
VU
חתול בר
Hyaena hyaena
EN
צבוע מפוספס
Mellivora capensis
EN
גירית דבש
Gerbillus andersoni
VU
גרביל אלנבי
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סטטוס שימור
שם מדעי
Gerbillus gerbillus
VU
Jaculus jaculus
VU
Caracal caracal
VU
Vormela peregusna
VU
Gazella dorcas
VU
Gazella gazella
VU
Hemiechinus auritus
VU
Vulpes rueppelli
EN
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שם עברי
גרביל דרומי
ירבוע מצוי
קרקל
סמור
צבי הנגב
צבי ישראלי
קיפוד חולות
שועל הנגב

קבוצה
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מפה  .17תצפיות בזוחלים בסכנת הכחדה בתחום הסקר

בסכנת הכחדה
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מפה  .18תצפיות בציפורים בסכנת הכחדה בתחום הסקר

בסכנת הכחדה
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מפה  .19תצפיות ביונקים בסכנת הכחדה בתחום הסקר

בסכנת הכחדה
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מפה  .20תצפיות בבעלי-חיים פולשים בתחום הסקר
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 10.3.3מינים פולשים ומתפרצים
מין פולש הינו מין אשר אינו חלק מעולם החי והצומח המקומי ,והגיע למקום בהשפעת האדם .חדירת מינים
פולשים למקומות שונים בעולם מדורגת כתופעה השנייה בעוצמתה לאובדן מיני חי וצומח ,לאחר הרס בתי-
גידול .באזור כיום ניתן לראות מספר מיני בעלי-חיים פולשים אשר מתבססים בקרבה לנקודות יישוב ,כגון
מיינה הודית ודררה.
מינים מתפרצים הינם מינים אשר מתקיימים באופן טבעי באזור ,אך מרחיבים את תחום תפוצתם או את גודל
אוכלוסייתם כתוצאה מפעילות אנושית .בשנים האחרונות ניתן לראות המשך חדירה של מינים מלווי-אדם אל
המרחב ,ודחיקת מינים מקומיים ,כגון חדירה של קאקים ויונת הבית אל מחילות קיימות בבתרונות הבשור.
שני מינים נוספים אשר מעלים חשש להמשך התבססותם במרחב הינם צבגון אדום-אוזן ,מין פולש של צב
מים מתוקים ,אשר תפוצתו הטבעית בדרום-מזרח ארה"ב וצפון-מזרח מקסיקו .מין זה נצפה בנחל בשור
דרומית לפארק אשכול .בבתי-גידול לחים שבהם הוא נמצא הוא מתחרה בצב הביצות המקומי.
נמלת האש הקטנה נצפתה במספר מוקדים ביישובי דרום המועצה .זהו מין פולש בעייתי ביותר בשל
ההשפעות הקשות שלה הן על הסביבה הטבעית ,הן על בני האדם .נמלי האש משגשגות במזג אוויר חם
ובונות את קיניהן ליד מקורות מים טבעיים ומלאכותיים ,כמו מערכות השקייה וממטרות ,ולכן יכולות להקים
את ביתן גם באקלים יבש תוך השתלטות על בתי-גידול נוספים ,שם הן גוזלות משאבים מחרקים מקומיים,
ומקטינות את סיכויי השרידות של מינים שונים תוך הקטנת המגוון הביולוגי המקומי .בנוסף ,עקיצת נמלת
האש הקטנה כואבת מאוד ויוצרת מעין כווייה.
במאגרי הנתונים של רט"ג קיים מספר מועט של תצפיות במינים פולשים ( )26בשטח הסקר .מספר זה אינו
משקף מהימנה את תפוצת מינים אלה בשטח .עם זאת ,בשטח הסקר נצפה מספר קטן יחסית של מינים
פולשים ,אשר ניתן לבצע אחריהם מעקב ולמפות את תפוצתם .המלצתנו היא לבצע מעקב אחר אחר הצבגון
אדום-אוזן ,לבחינת התבססות והרחבת תחום תפוצה ובחינת דרכים לסילוקו מהשטח.
 10.3.4דריסות בעלי-חיים
בשטח הסקר ישנם סה"כ  419תיעודים של בעלי-חיים דרוסים במאגר המידע של רט"ג .תועדו בסך הכל 48
מינים ,כולל שני תיעודים של דריסת קרקל .בעל החיים עם מספר התיעודים הגבוה ביותר ,עם כרבע מסך
התיעודים ,הינו תן ( 105תצפיות) .ייתכן שתדירות זו נובעת הן משכיחותו של התן בשטח הסקר והן מגודלו
– מין בעל נוכחות בולטת ולכן מתועדת יותר בהשוואה למינים קטנים יותר .בחינת מפת החום מראה את
החשיבות של בניית מעברי בעלי-חיים במיוחד באזור המסדרונות האקולוגיים .ישנם חמישה מוקדים של
דריסות:


חציית כביש  232במפגש עם נחל בשור :באזור השטחים הטבעיים סביב נחל בשור מצטצמים מחד,
והופכים לפסיפס של שטחים טבעיים/מיוערים ושטחים חקלאיים.
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חציית כביש  241באזור פארק הבשור :כביש זה מהווה אזור בעייתי במיוחד ,עם מספר רב של דריסות
בעלי-חיים .באזור שטחי חקלאות בעל נרחבים ,וכביש ללא גדרות וללא מעברים לבעלי-חיים שמאפשרים
חיבור מדרום לצפון לאורך נחל בשור.



חציית כביש  222בין גבולות לצאלים :אזור זה הינו המעבר העיקרי מהחולות לנחל בשור (מצפון אזור
של חקלאות חממות) .בנוסף ,באזור נמצא אתר דיה ,אשר מושך אליו ציפורים ובעלי-חיים רבים .עם
המשך הפיתוח החקלאי באזור ,יש חשיבות לשמור על אזור זה פתוח ולבנות מעברי בעלי-חיים.



צומת גבולות :אזור זה מהווה צוואר בקבוק של שטחים פתוחים ,כאשר מצפון נמצא עין הבשור ,ומדרום
שטחי חממות שמונעים מעבר בעלי-חיים ,כך שזהו המעבר העיקרי בין אזור הבשור לשטחים הפתוחים
במרחב ניר-עוז כרם שלום.



חציית כביש  232בין ניר יצחק לחולית :הרחבת הכביש תוך בניית גדרות הפרדה באזור זה צפויים
להוריד את מספר הדריסות במרחב .יש לשים לב כי הקשר שבין שדות ניר עוז – כרם שלום ,והחולות
בדרום ,ניתק בשנים האחרונות באזור זה .ישנם פחות מעברים פתוחים במרחב למעבר בעלי-חיים מצפון
לדרום ,אשר דוחק את בעלי החיים לאזורים מסכני חיים עבורם ,כגון צידי דרכים.

 10.4ערכיות זואולוגית
מטרת מפת הערכיות הזואולוגית הינה מיקוד והבלטת האזורים החשובים ביותר עבור בעלי-חיים באזור
הסקר .המפתח לקיומם של אוכלוסיות טבעיות של בעלי-חיים במרחב מועצה אזורית אשכול טמון בשני
עקרונות:
1

שימור בתי הגידול הטבעיים :בתי הגידול הטבעיים העיקריים באזור הסקר הינם חולות הנגב ובתרונות
הבשור .שטחים אלה הינם רציפים יחסית ומאפשרים קיומם של מינים בעלי-חיים רבים .בסקר זה לא
נערך סקר זואולוגי ייעודי .עם זאת ,עושר והרכב מיני הצומח מייצגים במידה רבה גם את פוטנציאל
השטח מבחינת קבוצות בעלי-חיים שונות ,ומהווים את הקירוב הטוב ביותר לייצוג המגוון הביולוגי כולו
(.)Mandelik et al., 2010על כן ,במפה זו התמקדנו בעיקר בהבלטת השטחים הטבעיים הרציפים,
ובתי-גידול קטנים וייחודיים – בתי-גידול לחים.

2

שמירה על מסדרונות אקולוגיים :נושא זה נידון בהרחבה בפרק הערכיות המרחבית .חלק מתפקוד
המסדרונות האקולוגיים הינו קיומם של משארים טבעיים במרחב החקלאי ,אשר נידון בהרחבה בפרק
הבוטני.

על-כן ,מפת הערכיות הזואולוגית הינה מיקוד והבלטת האזורים החשובים ביותר עבור בעלי-חיים .אין לראות
מפה זו בנפרד ,אלא כחלק מהבסיס למפת הערכיות הכוללת ,שמשקללת את הערכיות המרחבית והינה בעלת
חשיבות רבה להמשך קיומן של אוכלוסיות בעלי-חיים במרחב ,יחד עם הערכיות הבוטנית והחקלאית ,שמהווה
בסיס להבנת בתי הגידול במרחב.
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מפה  .22מפת ערכיות זואולוגית

233

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

פרק ו' :ערכיות משולבת

234

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

 11מפות ערכיות משולבות
 11.1ערכיות אקולוגית משולבת :בוטנית-חקלאית-זואולוגית
מפת הערכיות האקולוגית המשולבת מורכבת ממפת הערכיות הבוטנית (מפה  ,)15כאשר השטחים
החקלאיים מקבלים ערכיות ממפת הערכיות החקלאית (מפה  )16וממפת הערכיות הזואולוגית (מפה ,)22
לפי מטריצת החיבור הבאה:
מפת ערכיות אקולוגית
משולבת
נמוכה
בוטנית
בינונית
+
גבוהה
חקלאית גבוהה מאד
מירבית

נמוכה
נמוכה
בינונית
גבוהה
גבוהה מאד
מירבית

בינונית
נמוכה
בינונית
גבוהה
גבוהה מאד
מירבית

זואולוגית
גבוהה
בינונית
גבוהה
גבוהה
גבוהה מאד
מירבית

גבוהה מאד
גבוהה
גבוהה
גבוהה מאד
גבוהה מאד
מירבית

מירבית
גבוהה מאד
גבוהה מאד
גבוהה מאד
מירבית
מירבית

מפה זו היא תוצר ביניים של שלב ההערכה ,ואינה עומדת בפני עצמה לצורך הערכה כוללת של השטח.

 11.2ערכיות כוללת :אקולוגית-מרחבית
מפת הערכיות הכוללת (מפה  )24מורכבת משילוב מפת הערכיות המרחבית (מפה  )11ומפת הערכיות
האקולוגית (מפה  .)23מפה זו כוללת היבטים אקולוגיים מקומיים של חי וצומח שקשורים למאפייני בית הגידול
עצמו ,יחד עם היבטים אקולוגיים מרחביים כגון :קישוריות ,רצף שטחים פתוחים ,עוצמת הפרה של הרצף,
מסדרונות אקולוגיים ומעברים הכרחיים ('צווארי בקבוק') בכל שטח הסקר ,על-פי מטריצת החיבור הבא:
מפת ערכיות כוללת

ערכיות
אקולוגית

מחוץ
למסדרון
גבוהה
גבוהה מאד
מירבית

נמוכה

ערכיות מרחבית
גבוהה
בינונית

גבוהה מאד

מירבית

נמוכה

בינונית

גבוהה

גבוהה מאד

מירבית

גבוהה
גבוהה מאד
מירבית

גבוהה
גבוהה מאד
מירבית

גבוהה
גבוהה מאד
מירבית

גבוהה מאד
גבוהה מאד
מירבית

מירבית
מירבית
מירבית

 11.3תובנות ממפות הערכיות המשולבות
בחינת מפות הערכיות המשולבות – האקולוגית והכוללת ,מדגישה את חשיבות נחל בשור כמסדרון אקולוגי
שמחבר את המדבר עם האזור הים-תיכוני – ממישורי הלס וחולות הנגב ועד שפלת החוף ומישור החוף .זהו
שטח טבעי ואיכותי בלב שטחים חקלאיים אינטנסיביים ,שמשמר איכויות של חי וצומח ,עם רצף מרחבי
משמעותי .תובנה בולטת נוספת היא חשיבות הפסיפס החקלאי-מיוער-טבעי ,שמאפשר את המשך קיומן של
אוכלוסיות חי וצומח במרחב ,יחד עם שימור איכותיהם כשטחי פנאי ונופש איכותיים ,לצד שימור חקלאות
השטחים הפתוחים כעוגן כלכלי ונופי מרכזי.
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מפה  .23מפת ערכיות אקולוגית משולבת :בוטנית-חקלאית-זואולוגית
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מפה  .24מפת ערכיות כוללת :אקולוגית-מרחבית
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Danin, A. & Fragman- Sapir, O. (2016+). Flora of Israel Online. http://flora.org.il/en/plants/
100 of the World's Worst Invasive Alien Species: http://www.iucngisd.org/gisd/100_worst.php
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 13נספחים
 13.1נספח א' – סיכום הממצאים ,מסקנות והמלצות
נספח זה כולל צירוף של עיקרי הממצאים והמלצות לקווים מנחים כלליים לניהול השטח באופן שיישמר,
ובמקרים מסויימים יטפח ,את ערכי הטבע ,הנוף והמורשת שבו .זאת ,על-פי השקפת מחברי חוברת הסקר
והתייעצות עם הגורמים המזמינים ואנשי שטח נוספים .הנספח מתווה עקרונות כלליים בלבד ,ואינו מפרט
באופן מלא את הצעדים התכנוניים ,הטכניים והמנהליים הדרושים למימוש מטרות אלה .אנו מקווים
שההחלטה על צעדים אלו תתקבל באופן מקצועי ושקול ,ותוך שיתוף-פעולה והסכמה בין הגורמים השונים
המעורבים בניהול השטח.
 13.1.1המלצות נופיות
ככלל ,תחום הסקר כולל פסיפס של שטחים טבעיים ,שטחי חקלאות ,שטחים מיוערים ויישובים בעלי אופי
כפרי – שיוצרים יחד מרחב פתוח גדול ,רציף ברובו ובעל תפיסת מקום וחבל ארץ ברורים וייחודיים .נחל בשור
מהווה עמוד שדרה אזורי ,המחבר את חבל אשכול מהחולות ועד גבעות בארי .בשטח שלושה מכלולים נופיים,
שאותם מומלץ לחזק ולשמר:


בארי-כיסופים :מרחב של פסיפס חקלאות ,יערות ושטחים טבעיים ,ובו מספר רב של אתרי מורשת בתוך
נוף מורכב ומגוון .מומלץ להמשיך לפתח מרחב זה כמרחב תיירותי.



נחל בשור :נחל בשור מהווה עמוד השדרה של חבל אשכול ,עם שטחים מיוערים ,בתרונות טבעיים ומספר
אתרים לאורכו .מומלץ לפתח ולהנגיש הן את האתרים והן את דרכי הגישה לדרכי הנוף שלאורכו.



חולות צאלים-עגור :נוף החולות מהווה נוף טבעי פתוח ,רציף ורחב ידיים .מומלץ להנגיש את הגישה
אליו.

 13.1.2המלצות מורשת האדם ותיירות
חבל אשכול עשיר בסיפורים היסטוריים ,כאשר שניים מהסיפורים החשובים במרחב הינם בורות המים
והבארות העתיקים ,וסיפור ההתיישבות והמאבק לעצמאות ישראל בעת החדשה .המלצות:


חלק מהאתרים הארכיאולוגיים-היסטוריים לאורך נחל בשור נבלעו בסבך הקנים העבות שבערוץ הנחל.
במקומות שבהם עוברים שבילי מטיילים בקרבת הסבך ,מומלץ לחשוף מחדש ולשקם אתרים אלו.



ממצאי מרבית האתרים הארכיאולוגיים שבמרחב הסקר אינם נגישים כיום לציבור .במקרה הטוב ,הם
מוצגים במוזיאונים קטנים ומקומיים שהכניסה אליהם כרוכה בתיאום מראש ,ובמקרה הפחות טוב –
במוזיאונים מרוחקים מהאזור (מוזיאון ישראל) או במחסני רשות העתיקות .האתרים עצמם ,ברובם
המכריע ,אינם גלויים כיום לציבור וחלקם עוברים תהליכי הרס מואצים .המוזיאוניים עצמם הינם נחלתם
של "משוגעים לדבר" ,וקיים חשש שלאחר מותם/פרישתם של האחראים ,ייסגרו אתרים אלו לקהל הרחב.
מוצע לבחון מהלך של החלפת המוזיאונים/האוספים המקומיים במוזיאון אזורי מרכזי .מוזיאון זה יאפשר
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הצגה לא רק של ממצאי האוספים הנוכחיים ,אלא גם שחזור ותיעוד של תופעות שאפיינו את האזור בעבר
כגון בורות המים ,באר אנטיליה ,בנייה בלבני בוץ ועוד.


האתר הארכיאולוגי חורבת גררית נפגע קשות כתוצאה מתהליכי סחיפה בנחל בשור .מוצע להעתיק את
רצפת הפסיפס שנותרה במקום לנקודה סמוכה שאינה חשופה לסכנת התמוטטות בעתיד הנראה לעין.



מוצע להציב במצפור כנסיית שלאלה שבפארק אשכול ,העתק של רצפת הפסיפס שנמצאה במקום ,ואשר
נמצאת כיום באוסטרליה.



בורות המים העתיקים והבארות הינם נכס ארכיאולוגי ייחודי .לאחר שמרבית אתרי העתיקות נהרסו
בפיתוח חקלאי-התיישבותי ,הפכו הבורות לאלמנט הארכיאולוגי העיקרי שניתן לזיהוי בשטח בחלקים
ניכרים מתחומי המועצה .עם זאת ,חלק מהבורות נמצאים בשטחים חקלאיים.
כיום ,הונגשו למבקרים מתקני מים בודדים – רובם ככולם ב"-דרך מתקני המים" בחניון רעים .מומלץ
לתת עדיפות לשימור מכלולי הבורות הגדולים (בפרט סביב בארי ,חורבת מעון וחורבת גררית) או
השמורים יחסית (כולל מרזבי חרס ובריכות שיקוע נלוות) ולשקמם ,ולערוך סקר ייעודי לשימור הבורות.
בסקר הנוכחי נעשה מאמץ רב לאתר ולתעד את כל הבורות שניתנים כיום לזיהוי על פני השטח ,אך קרוב
לוודאי שפה ושם חמקו מאיתנו חלק מהאתרים ,וכן לא התאפשרו מדידה ושרטוט מדוייק של הבורות.



בתחומי חוות משק צאן (ליד עין הבשור) נותר "נוף מורשת" ייחודי שמשלב עצים עתיקים ,משוכות צמחייה
ובארות .חשוב לשמור על ערכו הנופי של המתחם גם בעתיד.



יש לשמר את האתר הלאומי במבטחים הישנה ,לשקמו ולהסדיר את הגישה אליו מדרך השדות .באותו
אופן ,יש לבצע פעולות שימור ושיקום בבית הביטחון של אורים.



מוצע להקצות חניון לילה למטיילים בתחומי יער אבשלום ,כנקודה מרוחקת יחסית הן מהגבול והן מיישובי
הסביבה.



מוצע להוסיף שלטי "שימור אתרים" באתרי ההתיישבות צור מעון ונווה יאיר ,ולבחון הנגשה למבקרים
של לפחות אחד המקלטים בצור מעון.



באר כיסופים (ביר נחרור) אינה נגישה כיום בשל צמיחת עצי ינבוט קוצניים מעל הבאר עצמה .מוצע
להסיר עצים אלו ולבצע פעולות שימור במקום.



בשנה החולפת החלה התארגנות עצמאית של תושבי האזור לקידום "שביל הנגב המערבי" .שביל מוצע
זה אמור כיום להסתיים בצאלים ,ומוצע להמשיכו מערבה עד אנדרטת אוגדת הפלדה.

 13.1.3המלצות קישוריות שטחים פתוחים
מומלץ לקדם בניית מעברי בעלי-חיים במספר מקומות:


כביש  234בחציית נחל בשור



מספר מעברים לאורך כביש  ,241במיוחד בחציית נחל בשור



מעבר מדרום לרעים על כביש 232



מעבר באזור צומת גבולות
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מעברים לאורך כביש  222בין גבולות וצאלים

בנוסף ,מומלץ לשמר רצף של שטחים פתוחים לאורך נחל בשור ,על-ידי שימור חקלאות פתוחה (ללא חממות)
משני צידי הנחל .כמו-כן ,יש חשיבות רבה בשימור מעבר בין צאלים לגבולות ,ללא המשך פיתוח של חממות
ומתחמים למתקנים פוטוולטאיים.
 13.1.4המלצות בוטניות
עולם הצומח של חבל אשכול מהווה גרדיאנט ייחודי שמחבר את המדבר ,ספר המדבר והצומח הים-תיכוני,
עם מספר מינים ייחודיים ואוכלוסיות בקצה גבול התפוצה שלהן .בנוסף ,במרחב מספר מוקדי פריחה
מרשימים .להלן מספר המלצות לשימור מאפייני הצומח:


מומלץ לקדם את ההכרזה על ההרחבות לשמורת בתרונות בארי ולשמורת הבשור (ספציפית ,באזור
שמצפון למצפה שי) ולקדם הכרזה על החלק הדרומי-מזרחי של חולות צאלים-שונרה ועל החולות שבין
בני-נצרים ונווה לבין גבולות כשמורות טבע.



מומלץ להסדיר ולהפחית במידה רבה את רעיית הבקר בשמורת בתרונות בארי (כולל שטח ההרחבה),
להגביל אותה לאזורים מסויימים בשטחים המישוריים ,ולמנוע כניסת בקר אל הבתרונות עצמם .תנועת
הבקר על הבתרונות ובמדרונות פוגעת בקרומי הקרקע ובמבנה הכורכר והחוסמס וגורמת לבלייה מהירה
של שכבות הסלע.



מומלץ לפעול הן במישור החוקתי והן בשיתוף-פעולה עם הקיבוצים לשמירה על משארי השדות הערכיים
בפתחת שלום ,ובפרט על משאר ניר יצחק ועל משארי נווה ושלומית.



מומלץ להימנע מהמשך השימוש לצרכי ייעור במינים פולשים או בעלי פוטנציאל פלישה ,שמופיעים בספר
המינים הפולשים בישראל (דופור-דרור )2019 ,או ברשימת צמחי הגינון הבלתי רצויים של המשרד להגנת
הסביבה (דופור-דרור ועמיתיו ,)2013 ,ולהתמקד במינים שאינם בעלי אופי פולשני לפעולות ייעור עתידיות
(איקליפטוסים ,אורנים ורחבי-עלים מקומיים .בעיקר שיזף מצוי בצפון שטח הסקר ,ושיטה סלילנית
בדרומו) .בפרט ,יש להימנע משימוש במיני ינבוט ,צחר כחלחל ,טטרקליניס ,קליטריס ושיטים לא מקומיות.
מומלץ גם לעו דד ולפעול להפסקת השימוש במינים אלה בגינון ביישובים בתחום הסקר ,ולשקול פעולות
לביעורם באזורים מסויימים – ובפרט יש לבער זריעים של מינים אלה שחדרו לשטחים טבעיים ,למשל
לאורך הבשור .מומלץ לנקוט בפעולות ביעור גם כלפי מינים פולשים עשבוניים ,כמו כנפון זהוב וקוכיה
הודית ,שמהווים מטרד גם לחקלאות וגם בשטחים טבעיים.



מומלץ להפחית בפעולות ייעור בשטח הסקר במידת האפשר ,שכן יערות אינם חלק מהנוף הטבעי בו.
בפעולות ייעור עתידיות יש להימנע מחפירת שיכים ,לטעת עומדים פתוחים ככל האפשר ,ולהשאיר כתמים
בלתי נטועים שיהוו איי מקלט לצומח הטבעי .חשוב לערוך סקר בוטני וזואולוגי בשטחים מיועדים לייעור,
ולהתחשב בהמלצותיהם .בשטחים המיוערים שכוללים כתמים פתוחים ערכיים ,יש להתחשב בכתמים
אלה ולשמור עליהם בפעולות עיבוי עתידיות.
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מומלץ להגיע עם צה"ל להסכמות ולהסדרה של צירים קבועים לתנועת כלי-רכב בשטחי החולות,
ולהימנעות מנסיעה מחוץ לצירים אלה .הנסיעה בשטחים החוליים הטבעיים פוגעת קשות במגוון הצומח
בשטח ובמרכסמים ,בזוחלים ובפרוקי-רגליים שמאכלסים אותו – רבים מהם נדירים ונמצאים בסכנת
הכחדה.



מומלץ להגביר את האכיפה על נסיעת כלי-רכב בחולות הדרומיים ולצמצם את מספר השבילים ,בדומה
למצב בבתרונות הבשור.



במקרים של העתקת גיאופיטים ,ובפרט של מינים נדירים או מוגנים ,משטחים שמיועדים לייעור או
לפיתוח ,חשוב לנהל רישום מסודר של מספר הקלונים/הבצלים שהועתקו מכל מין ,מהיכן הועתקו ולאן,
ולעדכן במידע זה את הגופים האמונים על מעקב והערכת מצבם של מינים נדירים בארץ (בפרט ,יש לדווח
בפירוט ובבירור בסייבר פקח או במפות הדינמיות של אתרי המינים בסכנת הכחדה של רט"ג).

 13.1.5המלצות זואולוגיות
בנוסף להמלצות שפורטו בסעיפים הקודמים ,מומלץ:


לשמר משארים טבעיים בין שטחים חקלאיים ,הן בשטחי החולות והן בשטחי הלס



לטפח משוכות עצים בין שדות ,תוך גיוון מיני העצים ושימוש במיני עצים מקומיים.
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 13.2נספח ב' – חישוב הערכיות הנופית של יחידות הנוף
מס'

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
3.01
3.02
3.03
3.04
4.01
4.02
4.03
4.04
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.1
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.2
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09

ייחודיות
שם
בנוף
הארץ
3
נחל שובה
2
שדות בארי מזרח
5
בתרונות בארי
4
יערות בארי
0
גבול בארי  -כיסופים
0
בארי
2
שדות בארי מערב
2
"נחל בארי"
3
נחל בוהו תחתון
5
מחסני התחמושת
3
שדות סחף
4
נחל שערתא
5
מורד הבשור
4
יערות ניצרה
2
באר אסף
3
שדות שערתא
3
יער נחל גרר
4
נחל גרר תחתון
3
יער חניון רעים דרום
3
שדות גרר  -הבשור
5
תל גמה
4
יער כיסופים
2
כיסופים צפון
3
יער כיסופים מערב
0
כיסופים
3
נחל אסף ויובליו
1
עוטף מחנה רעים
0
מחנה רעים
2
שדות נווה יאיר
1
שדות בוהו וגרר
3
נחל גרר תיכון
2
שדות רעים
0
רעים
2
שדות אורים
0
אורים
2
בקעת באר שמע
2
מטעי מאגר חוחובה
5
הבשור  -קטע רעים
5
הבשור  -קטע גמילה
5
פארק אשכול
5
הבשור  -קטע שרוחן
2
מאגרי הבשור
4
הבשור  -קטע המאגרים
5
הבשור  -קטע צאלים
0
מחצבת צאלים
0
גבול כיסופים  -מגן
2
שדות עין השלושה  -נירים
0
עין השלושה
0
נירים
5
חורבת מעון
0
צור מעון
0
ניר עוז
2
שדות ניר עוז  -מגן
0
מגן
1
מטעי גמילה
2
קו-נועים מגן
0
עין הבשור
4
חוות משק צאן
2
קו-נועים עין הבשור דרום
0
חממות עין הבשור מזרח
2
שדות עוטף רבובה
4
באר רבובה
2
גבולות צפון
0
גבולות
2
שדות צאלים  -גבולות
2
קו-נועים גבולות
0
מתקן פוטו-וולטאי
1
מאגר מים
1
מטעי צאלים
0
אתר אשפה דיה
0
צאלים
2
מטעי מבטחים
0
סובב מבטחים
2
יער כביש 232
0
מפעל כימדע
1
שדות מבטחים מערב
0
יישובי מבטחים
0
יישובי צוחר
2
עוטף שדה ניצן
0
מתקן פוטו-וולטאי

מגוון
ועושר
חזותי
3
2
5
5
0
0
3
3
3
5
2
4
5
5
2
3
4
5
3
3
5
4
2
3
0
3
1
0
2
2
3
2
0
2
0
3
3
5
5
5
5
3
4
5
1
0
2
0
0
5
0
0
3
0
2
2
0
4
1
0
3
5
2
0
3
2
0
1
2
0
0
2
1
2
0
2
0
0
2
0

בולטות
ונוכחות/
"דרמטיות"
3
2
5
4
5
0
3
3
3
4
3
4
5
5
2
2
4
5
3
3
5
4
2
3
0
4
2
0
2
1
4
2
0
2
0
2
3
5
5
5
5
3
4
5
3
0
2
0
0
4
0
0
2
0
2
2
0
3
2
0
3
4
3
0
3
2
0
2
2
0
0
2
3
3
0
2
0
0
2
0

ראשוניות ייצוג נופי פוטנציאל
שיקום נופי
3
2
5
4
0
0
2
3
3
3
4
5
5
5
2
2
3
4
2
2
3
4
3
3
0
3
1
0
2
2
4
2
0
2
0
2
2
5
5
2
5
2
4
5
1
0
2
0
0
4
0
0
2
0
1
2
0
4
2
0
2
4
2
0
2
2
0
1
1
0
0
2
0
2
0
2
0
0
1
0

3
3
5
4
0
0
3
3
3
4
4
5
5
5
3
3
4
5
3
3
5
4
3
4
0
4
2
0
3
2
5
2
0
3
0
3
2
5
5
5
5
3
5
5
1
0
4
0
0
4
0
0
3
0
2
2
0
3
2
0
3
4
3
0
3
2
0
1
2
0
0
2
0
3
0
2
0
0
2
0

3
3
5
5
0
0
3
3
3
5
4
5
5
5
3
3
4
5
3
3
5
5
4
4
0
4
3
0
4
3
5
3
0
4
0
3
2
5
5
5
5
3
5
5
1
0
4
0
0
5
0
0
4
0
2
3
0
5
3
0
3
5
4
0
4
3
0
1
2
0
0
3
0
3
0
3
0
0
2
0
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נצפות

ממוצע
מחושב

ערכיות
סופית

2
3
4
4
3
0
3
2
2
4
3
3
5
4
2
2
3
3
2
3
5
3
3
3
0
3
4
0
2
1
2
2
0
3
0
3
2
5
5
5
5
3
3
5
1
0
4
0
0
3
0
0
3
0
1
2
0
2
1
0
2
3
3
0
3
2
0
1
3
0
0
2
3
3
0
1
0
0
1
0

2.9
2.4
4.9
4.3
1.1
0
2.7
2.7
2.9
4.3
3.3
4.3
5
4.7
2.3
2.6
3.6
4.4
2.7
2.9
4.7
4
2.7
3.3
0
3.4
2
0
2.4
1.7
3.7
2.1
0
2.6
0
2.6
2.3
5
5
4.6
5
2.7
4.1
5
1.1
0
2.9
0
0
4.3
0
0
2.7
0
1.6
2.1
0
3.6
1.9
0
2.6
4.1
2.7
0
2.9
2.1
0
1.1
1.9
0
0
2.1
1
2.6
0
1.9
0
0
1.7
0

3
2
5
5
0
0
3
3
3
5
4
4
5
5
3
3
4
5
3
3
5
4
3
3
0
4
2
0
3
2
4
3
0
3
0
3
2
5
5
5
5
3
4
5
1
0
3
0
0
4
0
0
3
0
2
3
0
4
2
0
3
4
3
0
3
2
0
1
2
0
0
2
1
3
0
2
0
0
2
0
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מס'

שם

7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.08
7.09
7.1
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.2
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.06
8.07
8.08
8.09
8.1
9.01

גבול מגן  -כרם שלום
אדמות דנגור
אירוסי ניר יצחק
ניר יצחק
סופה
חולית
כרם שלום
מעבר כרם שלום
מחנה אמיתי
שדות הגבול המערבי
חבל שלום
פריגן
שדי אברהם  -יתד
אנדרטת אוגדת הפלדה
תלמי יוסף מזרח
תלמי יוסף
דקל  -אבשלום
יער אבשלום
יבול
מאגר הלל
עוטף מאגר הלל
דיקלת
שלומית
שדות החלוציות
נווה
חממות בני נצרים
בני נצרים
מחנה צאלים צפון
חוות יענים
מחנה צאלים
מישורי צאלים מערב
לש"ביית צאלים מערב
מורד באר ימואל
מישורי צאלים
נחל שונרה
שונרה מערב
חולות חלוצה צפון
חולות עגור

ייחודיות
בנוף
הארץ
0
2
4
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
5
1
0
0
1
0
2
1
3
0
2
0
0
0
1
1
0
4
0
4
4
5
3
4
5

מגוון
ועושר
חזותי
0
3
3
0
0
0
0
0
0
2
3
0
0
5
2
0
0
1
0
1
1
3
0
2
0
0
0
2
1
0
2
0
4
2
3
2
3
5

בולטות
ונוכחות/
"דרמטיות"
0
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
5
1
0
0
2
0
3
1
3
0
1
0
0
0
1
1
0
4
0
4
4
5
3
4
5

ראשוניות ייצוג נופי פוטנציאל
שיקום נופי
0
3
4
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
3
0
1
0
0
0
1
2
0
3
0
5
3
5
4
5
5

0
3
4
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
3
2
0
0
2
0
2
1
3
0
1
0
0
0
2
3
0
4
0
5
4
5
4
5
5

0
4
4
0
0
0
0
0
0
4
3
0
0
3
3
0
0
2
0
1
1
4
0
1
0
0
0
1
3
0
5
0
5
5
5
5
5
5
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נצפות

ממוצע
מחושב

ערכיות
סופית

0
3
2
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
5
1
0
0
1
0
2
1
2
0
1
0
0
0
1
2
0
3
0
2
2
2
2
3
3

0
3
3.4
0
0
0
0
0
0
2.6
2
0
0
3.9
1.6
0
0
1.4
0
1.7
1
3
0
1.3
0
0
0
1.3
1.9
0
3.6
0
4.1
3.4
4.3
3.3
4.1
4.7

0
4
4
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
4
2
0
0
2
0
2
1
3
0
2
0
0
0
2
2
0
4
0
4
4
5
4
4
5
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 13.3נספח ג' – רשימת מיני צמחים שנצפו בתחום הסקר ומאפייניהם
שכיחות ואנדמיות מתוך פרגמן ועמיתיו ( .)1999המספר האדום :מתוך שמידע ופולק ( )2007ושמידע ועמיתיו ( .)2011מין מוגן :לפי חוק אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים) ,התשס"ה – .2005מוצא (למינים זרים) ופולש :ע"פ סינתיזה של
פרגמן ועמיתיו ( ,)1999דופור-דרור ( ,)2019 ,2010דופור-דרור ועמיתיו ( .)2013צורת חיים ,הסרת הנוף בעונה הקשה ,בית-גידול  ,תפוצה פיטוגיאוגרפית ,תפוצה בישראל וארצות שכנות ורמת מופרות :ע"פ  .)+2016( Danin & Fragman-Sapirכל המאפיינים עברו בקרה של מימי רון,
ובמקרה הצורך שונה המאפיין מהכתוב בספרות.
מקרא לעמודת האנדמיות – EI :אנדמי לישראל בלבד – EC .אנדמי לישראל עם חדירה לחופי סיני ו/או לבנון – EE .אנדמי לישראל וסיני – EL .אנדמי לישראל ולבנון – ES .אנדמי לישראל ,לבנון וסוריה – EP .אנדמי לישראל ולירדן – ED .אנדמי לישראל ולג'בל דרוז – ET .אנדמי לישראל
ודרום טורקיה – EY .אנדמי לישראל וקפריסין (לפעמים גם בלבנון וטורקיה).
מקרא לעמודת השכיחות – X :נכחד – O .על סף הכחדה (נמצא ב 3-1-אתרים בישראל) – RR .נדיר מאד (נמצא ב 30-4-אתרים בישראל) – RP .נדיר (נמצא ב 100-31-אתרים בישראל) – R .נדיר למדי (נמצא ביותר מ 100-אתרים בישראל).
שם עברי

שם מדעי

שכיחות אנדמיות

מס'
אדום

מוגן

זר

צורת חיים

פולש

אדמדמית פלשתית

Desmazeria philistaea

F

חד-שנתי

אזנב מצוי

Urospermum picroides

CC

Biarum pyrami
Biarum olivieri
Biarum bovei
Lycium petraeum
Lycium shawii

R
O
RP

אחילוף הגליל
אחילוף זעיר
אחילוף קטן
אטד אדומי
אטד ערבי
איסטיס מצוי

EE

3.7

1

EJ
C

הסרת הנוף
בעונה הקשה
חולות
חלוף

בית-גידול

חד-שנתי

חלוף

בתות

גיאופיט
גיאופיט
גיאופיט
שיח
שיח

חלוף
חלוף
חלוף
קיימא
קיימא

חורש ויער ים-תיכוני
חולות
חורש ויער ים-תיכוני

ים-תיכוני  -אירנו-טורני
סהרו-ערבי
ים-תיכוני

מדבר ,תרמופיליים

סהרו-ערבי  -סודני

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני  -אירנו-טורני

גיאופיט
גיאופיט
חד-שנתי

חלוף
חלוף
חלוף

בתות
חולות
חולות

ים-תיכוני
סהרו-ערבי
ים-תיכוני

קיימא

בתות

ים-תיכוני

חולות
ערבות-שיחים ,מדבר ,חולות
חולות
ערבות-שיחים ,מדבר ,חולות
שטחים מעובדים ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים
חולות
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר

סהרו-ערבי
אירנו-טורני
ים-תיכוני
ים-תיכוני

Isatis lusitanica
Iris palaestina
Iris mariae
Corynephorus articulatus

F
RP
F

Paronychia argentea

CC

עשבוני רב-שנתי

Paronychia arabica
Halothamnus lancifolius
Alkanna tinctoria
Emex spinosa

C
CC
C
CC

חד-שנתי
בן-שיח
בן-שיח
חד-שנתי

חלוף
קיימא
קיימא
חלוף

Ammi majus

CC

חד-שנתי

חלוף

Medicago littoralis
Medicago coronata
Medicago laciniata

C
C
CC

חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף
חלוף

Medicago polymorpha

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

Medicago truncatula
Medicago minima

C
F

חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף

Asparagus horridus

C

שיח/מטפס

קיימא

Pisum sativum

F

חד-שנתי/מטפס

חלוף

אפזרית דו-אבקנית

Spergularia diandra

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות
בתות
חולות ,מחשופים של סלעים
קשים
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר,
קרקעות מלוחות ,רודרליים

ארכובית שבטבטית

Polygonum equisetiforme

CC

עשבוני רב-שנתי

קיימא

בתות

ארנבית זיפנית
ארנבית צרת-עלים
ארנבית שרועה

Arnebia hispidissima
Arnebia linearifolia
Arnebia decumbens

RR
C
F

חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף
חלוף

ארנריה מצויה

Arenaria leptoclados

C

חד-שנתי

חלוף

Rhamnus alaternus
Tamarix nilotica

F
CC

עץ
עץ

קיימא
קיימא

מדבר ,תרמופיליים
ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות ,חולות ,מחשופים של
סלעים קשים
חורש ויער ים-תיכוני
מדבר ,קרקעות מלוחות

עץ

קיימא

מדבר ,תרמופיליים

אלמוות הכסף
אלמוות ערבי
אלניה אזמלנית
אלקנת הצבעים
אמיך קוצני
אמיתה גדולה
אספסת החוף
אספסת הכתרים
אספסת מפוצלת
אספסת מצויה
אספסת קטועה
אספסת קטנה
אספרג ארוך-עלים
אפון נמוך

אשחר רחב-עלים
אשל היאור
אשל הפרקים

ים-תיכוני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני

CC

איקליפטוס ב.מ.
אירוס ארץ-ישראלי
אירוס הנגב
אלית המפרק

תפוצה פיטוגיאוגרפית

תפוצה בישראל וארצות שכנות
ים-תיכוני ,ערבות
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני
בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני
בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון

אוסטרליה

Tamarix aphylla

C

ES
EE

4.2

1
1

2.5

1
1
מוגן (
מבאר
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ים-תיכוני

ים-תיכוני ,בתות הספר
בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

ים-תיכוני
ים-תיכוני
סהרו-ערבי
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני -
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
אירנו-טורני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני
ים-תיכוני  -אירו-סיבירי ים-תיכוני ,בתות הספר ,החרמון
ים-תיכוני  -סהרו-ערבי

חצי-חצי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
מופר בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
חצי-חצי
בעיקר מופר
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
חצי-חצי
בעיקר טבעי
טבעי בלבד

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון

טבעי בלבד

אירנו-טורני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני -
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
מדבריות
סהרו-ערבי  -סודני
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני -
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
אירנו-טורני
ים-תיכוני
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
סודני

רמת
מופרות
טבעי בלבד

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

חצי-חצי
בעיקר מופר
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
חצי-חצי
בעיקר טבעי
חצי-חצי
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שם עברי

שכיחות אנדמיות

שם מדעי

מס'
אדום

מוגן

זר

פולש

צורת חיים

הסרת הנוף
בעונה הקשה

בית-גידול

תפוצה פיטוגיאוגרפית

תפוצה בישראל וארצות שכנות

רמת
מופרות

שבע
דרומה)1
חד-שנתי

חלוף

קרקעות עשירות בנוטריינטים,
רודרליים

עשבוני רב-שנתי

קיימא

בתות

חלוף
חלוף
חלוף

ערבות-שיחים ,מדבר
מדבר ,חולות
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות

בבונג זהוב

Matricaria aurea

בוצין מפורץ

Verbascum sinuatum

CC

Gastrocotyle hispida
Aegilops bicornis
Aegilops kotschyi

C
F
C

חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי

Aegilops peregrina

CC

חד-שנתי

חלוף

Aegilops peregrina

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

Aegilops peregrina

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

Aegilops sharonensis
Scilla hanburyi
Scilla autumnalis
Eruca sativa
Sanguisorba minor
Erucaria microcarpa

C
F
CC
C
F
CC

חד-שנתי
גיאופיט
גיאופיט
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף

בסיה שיכנית

Bassia muricata

C

חד-שנתי

חלוף

בקיה ארץ-ישראלית
בקיה מדורבנת

Vicia palaestina
Vicia monantha

C
F

חד-שנתי/מטפס
חד-שנתי/מטפס

חלוף
חלוף

Vicia peregrina

CC

חד-שנתי/מטפס

חלוף

חד-שנתי

חלוף

CC

חד-שנתי/מטפס

חלוף

חד-שנתי/מטפס
בן-שיח

חלוף
קיימא
חלוף

חולות
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
בתות
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים ,מדבר ,חולות,
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
רודרליים
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
ים-תיכוני
בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ערבות-שיחים
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
ים-תיכוני
ערבות-שיחים ,מדבר
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
בתות ,ערבות-שיחים
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני
בתות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
חולות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני -
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
בתות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני
ים-תיכוני
בתות
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -ים-תיכוני ,בתות
בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
אירנו-טורני
ים-תיכוני ,בתות
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,החרמון
בתות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני
בתות
ים-תיכוני ,בתות
בתות ,בתי-גידול מופרעים-
ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
מופרים
ים-תיכוני  -אירנו-טורני -
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
חולות ,לס
סהרו-ערבי
בתות ,מחשופים של סלעים
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
ים-תיכוני
קשים
ים-תיכוני ,בתות
קרקעות עשירות בנוטריינטים,
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
רודרליים
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
סהרו-ערבי
חולות
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון

בטנונית שעירה
בן-חיטה דו-קרני
בן-חיטה מדברי
בן-חיטה רב-אנפין
בן-חיטה רב-אנפין ארוך-
שיבולת
בן-חיטה רב-אנפין רב-
אנפין
בן-חיטה שרוני
בן-חצב מדברי
בן-חצב סתווני
בן-חרדל מצוי
בן-סירה מיובל
בן-שלח מנוצה

בקיה מצויה
בקיה צרפתית

Vicia narbonensis

F

C

1

EC

בקיה תרבותית

Vicia sativa

בקיית הכלאיים
בר-עכנאי שיחני

Vicia hybrida
Echiochilon fruticosum

C
C

ברומית אדמונית

Bromus rubens

F

חד-שנתי

ברומית אזמלנית

Bromus lanceolatus

C

חד-שנתי

חלוף

ברומית דו-אבקנית

Bromus diandrus

F

חד-שנתי

חלוף

ברומית המטאטא

Bromus scoparius

C

חד-שנתי

חלוף

ברומית יפנית

Bromus japonicus

F

חד-שנתי

חלוף

CC

חד-שנתי

חלוף

C
C

חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף

CC

חד-שנתי

חלוף

Ammochloa palaestina

F

חד-שנתי

חלוף

Velezia rigida

C

חד-שנתי

חלוף

CC

חד-שנתי

חלוף

עשבוני רב-שנתי

קיימא

חד-שנתי

חלוף

ברומית מאוגדת
ברומית עקרה
ברומית שעירה
ברקן סורי
בת-חול ארץ-ישראלית
גביעול אשון
גדילן מצוי
גומא מגובב
גזיר דקיק

Bromus fasciculatus
Bromus sterilis
Bromus rigidus
Notobasis syriaca

Silybum marianum
Cyperus macrorrhizus
Torilis tenella

F
CC

254

ים-תיכוני  -אירנו-טורני

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ערבות
סהרו-ערבי
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
אירנו-טורני
ים-תיכוני ,בתות הספר
ים-תיכוני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי

חצי-חצי
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר מופר
בעיקר טבעי
בעיקר טבעי
חצי-חצי
בעיקר טבעי
בעיקר טבעי
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
חצי-חצי
חצי-חצי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
חצי-חצי
חצי-חצי
חצי-חצי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
מופר בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

שם עברי

שם מדעי

שכיחות אנדמיות

מס'
אדום

מוגן

זר

פולש

צורת חיים

הסרת הנוף
בעונה הקשה

בית-גידול

גזיר מזיק

Torilis arvensis

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

גזר החוף
גזר יושב

Daucus glaber
Daucus durieua

CC
C

חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף

גזר קיפח

Daucus carota

CC

דו-שנתי

חלוף

C
C

חד-שנתי
בן-שיח
חד-שנתי

חלוף
קיימא
חלוף

חולות
בתות
בתות ,בתי-גידול מופרעים-
מופרים
חולות
חולות
ערבות-שיחים

Teucrium capitatum

CC

בן-שיח

קיימא

בתות

Trigonella cylindracea
Trigonella stellata
Medicago monspeliaca
Trigonella arabica

C
CC
CC
CC

חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף
חלוף
חלוף

חולות
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר

Geranium tuberosum

F

גיאופיט

חלוף

בתות

Geranium rotundifolium

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

חד-שנתי
גיאופיט

חלוף
חלוף

בתות
בתות

דבקה זיפנית

Galium aparine

C

חד-שנתי/מטפס

חלוף

חורש ויער ים-תיכוני

דבקת החומות

Galium murale

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

דבקת פלשת
דגנין בירותי
דגנין גמוד
דגנין מצוי
דגנין קהה
דוחן אשון
דורבנית סגולה

Galium philistaeum
Rostraria smyrnacea
Rostraria pumila
Rostraria cristata
Rostraria obtusiflora
Panicum turgidum
Delphinium peregrinum

C
F

חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
קיימא
חלוף

Spergula fallax

C

חד-שנתי

חלוף

Adonis dentata
Adonis microcarpa

C
C

חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף

חולות
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
בתות
חולות
בתות ,ערבות-שיחים
ערבות-
שיחים ,מדבר ,קרקעות
מלוחות ,קרקעות עשירות
בנוטריינטים ,רודרליים
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות

דרדית מצויה

Crupina crupinastrum

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

דרדר המדבר
דרדר הקורים
דרדר מצוי
דרדר קרומי

Centaurea pallescens
Centaurea procurrens
Centaurea iberica
Centaurea hyalolepis

C
CC
CC
CC

חד-שנתי
רב-שנתי קצר-חיים
חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
קיימא
חלוף
חלוף

דרכנית מקופחת

Herniaria hemistemon

C

עשבוני רב-שנתי

קיימא

ערבות-שיחים ,מדבר
חולות
בתי-גידול מופרעים-מופרים
בתי-גידול מופרעים-מופרים
ערבות-שיחים ,מדבר,
קרקעות מלוחות

גזרנית החוף
גלעינון החוף
גלעינית זעירת-פרחים
געדה מצויה
גרגרנית גלילנית
גרגרנית כוכבנית
גרגרנית מצויה
גרגרנית ערבית
גרניון הפקעות
גרניון עגול
גרניון רך
דבורנית דינסמור

דורית רפה
דמומית משוננת
דמומית קטנת-פרי

Pseudorlaya pumila
Moltkiopsis ciliata
Buglossoides tenuiflora

Geranium molle
Ophrys umbilicata

CC
C

RP
C
F
CC

1

EI

EC

5.3

1

תפוצה בישראל וארצות שכנות

תפוצה פיטוגיאוגרפית

אירו-סיבירי  -ים-תיכוני -
אירנו-טורני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

ים-תיכוני ,בתות הספר ,מדבריות ,החרמון

ים-תיכוני

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון

ים-תיכוני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,ערבות
ים-תיכוני ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,ערבות
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
אירנו-טורני
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני -
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
אירנו-טורני
ים-תיכוני  -אירו-סיבירי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
אירנו-טורני
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,ערבות
ים-תיכוני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי  -סודני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
סהרו-ערבי

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,ערבות
ים-תיכוני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

רמת
מופרות
בעיקר מופר
חצי-חצי
טבעי בלבד
חצי-חצי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
בעיקר טבעי
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
חצי-חצי
טבעי בלבד
בעיקר מופר
טבעי בלבד
טבעי בלבד
חצי-חצי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
חצי-חצי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר מופר
בעיקר מופר

סהרו-ערבי

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

חצי-חצי

Herniaria hirsuta

F

חד-שנתי

חלוף

ערבות-שיחים ,מדבר

אירו-סיבירי  -ים-תיכוני -
אירנו-טורני

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

בעיקר טבעי

Alhagi graecorum

C

עשבוני רב-שנתי

קיימא

קרקעות מלוחות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני  -אירנו-טורני

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

חצי-חצי

Scorzonera papposa

C

עשבוני רב-שנתי

חלוף

בתות

אירנו-טורני

ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון

טבעי בלבד

ויתניה משכרת

Withania somnifera

C

בן-שיח

קיימא

ים-תיכוני  -אירנו-טורני

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

מופר בלבד

ולריינית זעירה

Valerianella pumila

חד-שנתי

חלוף

החרמון

טבעי בלבד

דרכנית שעירה
הגה מצויה
הרדופנין הציצית
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קרקעות עשירות בנוטריינטים,
רודרליים
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בתות

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

שם עברי
ולריינית משולחפת
זהבית אשונה
זהבית דמשקאית
זהבית דקת-עלים
זהבית שרונית
זהבית שרונית זן הנגב

שכיחות אנדמיות

שם מדעי

מס'
אדום

מוגן

זר

פולש

צורת חיים

הסרת הנוף
בעונה הקשה

בית-גידול

תפוצה פיטוגיאוגרפית

Valerianella vesicaria

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני  -אירנו-טורני

Gagea fibrosa

F

גיאופיט

חלוף

ערבות-שיחים ,מדבר

ים-תיכוני

Gagea chlorantha

C

גיאופיט

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר

אירנו-טורני

גיאופיט
גיאופיט

חלוף
חלוף

ערבות-שיחים ,מדבר
חולות

אירנו-טורני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר

ים-תיכוני  -אירנו-טורני

חולות
חולות
מחשופים של סלעים קשים
מחשופים של סלעים קשים
ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
בתות
בתות

ים-תיכוני
סהרו-ערבי
סודני-אפריקני
סהרו-ערבי
סהרו-ערבי
סהרו-ערבי
ים-תיכוני
ים-תיכוני
ים-תיכוני
ים-תיכוני

Gagea reticulata
Gagea dayana

CC
R

Lolium rigidum

CC

חד-שנתי

Lolium multiflorum
Pennisetum divisum
Pennisetum orientale
Pennisetum ciliare
Bellevalia eigii
Bellevalia macrobotrys
Bellevalia warburgii
Bellevalia flexuosa
Bellevalia trifoliata

RP
RP
C
F
F
RR
RR
CC
F

חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
גיאופיט
גיאופיט
גיאופיט
גיאופיט
גיאופיט

חלוף
קיימא
קיימא
קיימא
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף

Scorpiurus muricatus

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

Briza maxima

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

Geropogon hybridus

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני  -אירנו-טורני

Tragopogon coelesyriacus

C

עשבוני רב-שנתי

חלוף

Hyparrhenia hirta

CC

עשבוני רב-שנתי

קיימא

Convolvulus arvensis

CC

עשבוני רב-שנתי

חלוף

Convolvulus althaeoides
Convolvulus lanatus

F
RP

עשבוני רב-שנתי
בן-שיח

חלוף
קיימא

בתות
בתות ,מחשופים של סלעים
קשים
קרקעות עשירות בנוטריינטים,
רב-אזורי  -טרופי
רודרליים
ים-תיכוני
בתות
סהרו-ערבי
חולות

חגווית שעירה

Valantia hispida

CC

חד-שנתי

חלוף

מחשופים של סלעים קשים

חד-שפה מצוי

Ajuga chamaepitys subsp. chia

CC

עשבוני רב-שנתי

קיימא

בתות

בן-שיח

קיימא

בתות

חד-שנתי

חלוף

צומח עשבוני ים-תיכוני

עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף

חד-שנתי

חלוף
חלוף

בתות
חולות
חולות
ערבות-שיחים ,מדבר
חולות
בתי-גידול לחים ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים
חולות
בתות
ערבות-שיחים
חולות
ערבות-שיחים
בתות
בתות
חולות
חולות

זון אשון
זון אשון הנגב
זון רב-פרחים
זיף-נוצה מדוקרן
זיף-נוצה מחוספס
זיף-נוצה ריסני
זמזומית איג
זמזומית ארוכה
זמזומית ורבורג
זמזומית מצויה
זמזומית סגולה
זנב-עקרב שיכני
זעזועית גדולה
זקן-סב מצוי
זקן-תיש ארוך
זקנן שעיר
חבלבל השדה
חבלבל כפני
חבלבל צמיר

חד-שפה תמים
חוח עקוד

Ajuga iva

EI

5.3

1

EE
EI
ES

4.7

1

R

Scolymus maculatus

CC

חוחן קרדני
חולית דו-קרנית
חולית מצרית
חומעה ורודה
חומעה מגוידת

Onopordum carduiforme
Cutandia dichotoma
Cutandia memphitica
Rumex cyprius
Rumex pictus

RP
F
CC
CC
CC

חומעה משוננת

Rumex dentatus

F

Rumex bucephalophorus

C

חד-שנתי

Atractylis cancellata

F

חד-שנתי

חלוף

Atractylis prolifera
Atractylis carduus
Atractylis serratuloides
Hyoseris scabra
Alcea acaulis
Aizoon hispanicum
Euphorbia terracina

F
F
F
R
C
C
F

חד-שנתי
בן-שיח
בן-שיח
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי

חלוף
קיימא
קיימא
חלוף
קיימא
חלוף
קיימא

חומעת ראש-הסוס
חורשף השבכה
חורשף נאה
חורשף צהוב
חורשף קטן-קרקפות
חזרזרת מחוספסת
חטמית עין-הפרה
חייעד ספרדי
חלבלוב החוף

EI

3.2

1
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תפוצה בישראל וארצות שכנות
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני ,בתות הספר
ים-תיכוני ,בתות הספר ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,החרמון

ים-תיכוני  -אירנו-טורני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני -
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני -
ים-תיכוני ,בתות הספר ,מדבריות
אירנו-טורני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות הספר
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני
בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני
ים-תיכוני

רמת
מופרות
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
חצי-חצי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
חצי-חצי
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
חצי-חצי
חצי-חצי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר מופר
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
חצי-חצי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
בעיקר טבעי

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

שם עברי

שם מדעי

שכיחות אנדמיות

מס'
אדום

מוגן

זר

פולש

צורת חיים

חלבלוב מגלי

Euphorbia falcata

F

חד-שנתי

חלבלוב מצוי

הסרת הנוף
בעונה הקשה
בתות
חלוף

בית-גידול

תפוצה פיטוגיאוגרפית

ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
אירנו-טורני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות הספר
ים-תיכוני
בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני

Euphorbia peplus

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

Euphorbia oxyodonta
Euphorbia arguta
Euphorbia grossheimii
Euphorbia chamaepeplus
Thesium humile

R
C
RP
C
F

חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי/טפיל חלקי

חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף

Malva nicaeensis

CC

חד-שנתי

חלוף

Malva aegyptia

F

חד-שנתי

חלוף

Malva parviflora

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
קרקעות עשירות בנוטריינטים,
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
רודרליים
סהרו-ערבי
ערבות-שיחים ,מדבר
קרקעות עשירות בנוטריינטים,
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
רודרליים

גיאופיט

חלוף

חסה רותמית

Lactuca saligna

C

חד-שנתי

חלוף

חסת המצפן

Lactuca serriola

CC

חד-שנתי

חלוף

חלבלוב מרושת
חלבלוב משונשן
חלבלוב סיני
חלבלוב פעוט
חלוקה ננסית
חלמית מצויה
חלמית מצרית
חלמית קטנת-פרחים
חמציץ נטוי

1.5

דרום
אפריקה

Oxalis pes-caprae

חפורית מוזרה

Phalaris paradoxa

חפורית קטנה

Phalaris minor

1

בתי-גידול מופרעים-מופרים
בתי-גידול מופרעים-
מופרים ,קרקעות עשירות
בנוטריינטים ,רודרליים
בתי-גידול מופרעים-
מופרים ,קרקעות עשירות
בנוטריינטים ,רודרליים

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

בעיקר מופר

רב-אזורי  -טרופי

ים-תיכוני

מופר בלבד

ים-תיכוני  -אירנו-טורני -
סהרו-ערבי

ים-תיכוני ,בתות הספר ,מדבריות ,החרמון

חצי-חצי

אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
אירנו-טורני

F

חד-שנתי

חלוף

CC

חד-שנתי

חלוף

ערבות-שיחים ,מדבר

ים-תיכוני  -אירנו-טורני

חצב גלוני

Urginea undulata

F

גיאופיט

חלוף

ערבות-שיחים

סהרו-ערבי

חצב מצוי

Urginea maritima

CC

גיאופיט

חלוף

בתות

ים-תיכוני

חרדל לבן

Sinapis alba

CC

חד-שנתי

חלוף

Ceratonia siliqua
Eryngium creticum
Schimpera arabica

F
CC
C

עץ
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי

קיימא
חלוף
חלוף

חרצית עטורה

Chrysanthemum coronarium

CC

חד-שנתי

חלוף

טבק השיח
טופח ירושלים
טופח נאה
טוריים מצויים

Nicotiana glauca
Lathyrus hierosolymitanus
Lathyrus marmoratus
Diplotaxis erucoides

1

שיח/עץ
חד-שנתי/מטפס
חד-שנתי/מטפס
חד-שנתי

קיימא
חלוף
חלוף
חלוף

טיונית החולות

Heterotheca subaxillaris

1

עשבוני רב-שנתי

חלוף

טרשנית שרועה

Theligonum cynocrambe

CC

חד-שנתי

חלוף

Cynodon dactylon

CC

עשבוני רב-שנתי

קיימא

Capsella bursa-pastoris

CC

חד-שנתי

חלוף

Prosopis juliflora
Prosopis farcta
Anabasis articulata

1

C
CC

עץ
בן-שיח
בן-שיח

קיימא
קיימא
קיימא

Amaranthus albus

אמריקה

1

חד-שנתי

חלוף

Amaranthus blitoides

אמריקה

1

חד-שנתי

חלוף

חד-שנתי
גיאופיט

חלוף
חלוף

חרוב מצוי
חרחבינה מכחילה
חרטומית ערבית

יבלית מצויה
ילקוט הרועים
ינבוט המסקיטו
ינבוט השדה
יפרוק המדבר
ירבוז לבן
ירבוז שרוע
ישימונית ורודה
כדן נאה

Volutaria lippii
Muscari neglectum

אמריקה
C
F
C
אמריקה

אמריקה

F
F
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טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

בתות

1

חצי-חצי

בעיקר מופר

ים-תיכוני  -אירנו-טורני

1

תפוצה בישראל וארצות שכנות

רמת
מופרות
טבעי בלבד

ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון

קרקעות עשירות בנוטריינטים ,אירו-סיבירי  -ים-תיכוני -
אירנו-טורני
רודרליים
ים-תיכוני
חורש ויער ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני
בתות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,החרמון
סהרו-ערבי
חולות
קרקעות עשירות בנוטריינטים,
ים-תיכוני ,בתות הספר ,החרמון
ים-תיכוני
רודרליים
ים-תיכוני ,החרמון
בתי-גידול מופרעים-מופרים רב-אזורי  -טרופי
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
ים-תיכוני
בתות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
ים-תיכוני
בתות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני
בתות
חולות ,בתי-גידול מופרעים-
ים-תיכוני ,בתות הספר
אמריקני
מופרים
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר רב-אזורי  -טרופי
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
בתות ,בתי-גידול מופרעים-
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
רב-אזורי  -טרופי
מופרים
בתי-גידול מופרעים-מופרים אמריקני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
אירנו-טורני
בתות
בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ערבות-שיחים ,מדבר
ים-תיכוני ,בתות
שטחים מעובדים ,בתי-גידול
אמריקני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
מופרעים-מופרים
ים-תיכוני ,בתות
שטחים מעובדים ,בתי-גידול
אמריקני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
מופרעים-מופרים
ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ערבות-שיחים ,מדבר
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
בתות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון

מופר בלבד
בעיקר מופר
בעיקר מופר
טבעי בלבד
טבעי בלבד
מופר בלבד
בעיקר טבעי
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
מופר בלבד
מופר בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
בעיקר מופר
מופר בלבד
חצי-חצי
חצי-חצי
חצי-חצי
מופר בלבד
חצי-חצי
טבעי בלבד
מופר בלבד
מופר בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

שם עברי
כוכב ננסי

שם מדעי

שכיחות אנדמיות

מס'
אדום

מוגן

זר

פולש

צורת חיים

CC

חד-שנתי

כוכבית חיוורת

Stellaria pallida

R

חד-שנתי

כוכבית מצויה

Stellaria media

CC

חד-שנתי

Rhagadiolus stellatus

CC

כוכבן מצוי

Asteriscus hierochunticus

כחלית ההרים

Ixiolirion tataricum

כליינית מצויה

Hymenocarpos circinnatus

CC

Anemone coronaria

CC

כלנית מצויה

F

1

1

סהרו-ערבי
ים-תיכוני  -אירו-סיבירי
רב-אזורי  -טרופי

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני  -אירנו-טורני

גיאופיט

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ,בתות
טרגקנטיות של הרים גבוהים

אירנו-טורני

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

גיאופיט

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים

ים-תיכוני

חד-שנתי

חלוף

חד-שנתי

חלוף

בן-שיח

קיימא

חד-שנתי

חלוף
חלוף
חלוף
חלוף

בתי-גידול מופרעים-מופרים
ערבות-שיחים ,מדבר,
קרקעות מלוחות
חולות ,כורכר ,מדבר
בתי-גידול מופרעים-
מופרים ,קרקעות עשירות
בנוטריינטים ,רודרליים
ערבות-שיחים ,מדבר
חולות
ערבות-שיחים ,מדבר

אמריקני

סהרו-ערבי
סהרו-ערבי
סהרו-ערבי

בתות

ים-תיכוני
ים-תיכוני  -סהרו-ערבי

סהרו-ערבי

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

טבעי בלבד

רב-אזורי  -טרופי

ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון

חצי-חצי

כספסף חד-פרחי

Argyrolobium uniflorum

F

כף-אווז האשפות

Chenopodium murale

CC

כפיות שעירות
כפתור החולות
כרבולת התרנגול

Carrichtera annua
Neurada procumbens
Onobrychis crista-galli

C
F

חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי

כרבולת מצויה

Onobrychis squarrosa

C

חד-שנתי

חלוף

Brassica tournefortii

C

חד-שנתי

חלוף

חולות

Cuscuta brevistyla

F

חד-שנתי/טפיל

חלוף

בתות

ים-תיכוני  -אירנו-טורני

חד-שנתי/טפיל
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף

בתות ,ערבות-שיחים
סלעים מוצלים
סלעים מוצלים
בתות
חולות

ים-תיכוני  -סהרו-ערבי
סהרו-ערבי
ים-תיכוני
ים-תיכוני
ים-תיכוני

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

גיאופיט
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
בן-שיח

חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
קיימא

חולות
בתות
בתות
חולות
בתות

סהרו-ערבי
ים-תיכוני
ים-תיכוני
ים-תיכוני
ים-תיכוני

קיימא

בתות

ים-תיכוני

בתות
בתות ,חולות
חולות
מדבר ,תרמופיליים
חולות
מדבר ,תרמופיליים
בתות
בתות

ים-תיכוני
ים-תיכוני
ים-תיכוני
סהרו-ערבי
סהרו-ערבי
סהרו-ערבי
ים-תיכוני
ים-תיכוני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני

כשות שטוח-פרחים
כתלית זעירה
כתלית פורטוגלית
כתמה עבת-שורשים
כתרון גלוני
כתרון עקרבי

Coronilla scorpioides

F

כתריים אדמדמים
לוגפייה צרפתית
לוטוס מצוי
לוטוס שעיר
לוטם שעיר

Dipcadi erythraeum
Logfia gallica
Lotus peregrinus
Lotus halophilus
Cistus creticus

F
F
CC
C
CC

Fumana thymifolia

CC

בן-שיח

Fumana arabica
Eminium spiculatum
Launaea fragilis
Launaea capitata
Launaea mucronata
Launaea nudicaulis
Misopates orontium
Arisarum vulgare

C
F
F
RP
F
CC
C
C

בן-שיח
גיאופיט
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
גיאופיט

קיימא
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
קיימא
חלוף
חלוף

לחך בלוטי

Plantago afra

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

לחך בשרני
לחך גלילני

Plantago sarcophylla
Plantago cylindrica

CC
F

חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף

חולות
חולות

ים-תיכוני
סהרו-ערבי

לחך כרתי

Plantago cretica

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

לחך מלבין

Plantago albicans

עשבוני רב-שנתי

קיימא

חולות ,לס ,קרקע מהודקת

ים-תיכוני  -סהרו-ערבי

לוטמית דביקה
לוטמית ערבית
לוליינית מעובה
לוניאה דקת-אונות
לוניאה מגובבת
לוניאה מחודדת
לוניאה שרועה
לועית קטנה
לופית מצויה

F

1
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טבעי בלבד

סהרו-ערבי

כנפן קוצני

Cuscuta planiflora
Parietaria alsinifolia
Parietaria lusitanica
Leontodon tuberosus
Coronilla repanda

בעיקר טבעי

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

Pteranthus dichotomus

F
C
C
CC
F

טבעי בלבד

טבעי בלבד

CC

כשות קצר-עלי

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון

חצי-חצי

מופר בלבד

כנפון זהוב

1

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות

Verbesina encelioides

כרוב החוף

אמריקה

הסרת הנוף
בעונה הקשה
מדבר
חלוף
בתי-גידול לחים ,שטחים
חלוף
מעובדים
בתות
חלוף
בית-גידול

תפוצה פיטוגיאוגרפית

תפוצה בישראל וארצות שכנות

רמת
מופרות
טבעי בלבד

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,ערבות
בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

חצי-חצי
טבעי בלבד

טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר מופר
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
חצי-חצי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

שם עברי
לחך מצוי

שם מדעי

שכיחות אנדמיות

מס'
אדום

מוגן

זר

פולש

צורת חיים

הסרת הנוף
בעונה הקשה

בית-גידול

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

Plantago notata

R

חד-שנתי

חלוף

לחך משתנה

Plantago weldenii

F

חד-שנתי

חלוף

לחך סגלגל
לחך פעוט

Plantago ovata
Plantago bellardii

CC
F

חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף

ערבות-שיחים ,מדבר
אזור הרסס של חוף הים
התיכון ,בתות .קרקעות
מהודקות בכל הגלילות הים-
תיכוניות
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות

לחך שסוע

Plantago coronopus

C

חד-שנתי

חלוף

ערבות-שיחים ,מדבר

Artemisia monosperma
Lappula spinocarpos

CC
CC

בן-שיח
חד-שנתי

קיימא
חלוף

Hirschfeldia incana

CC

חד-שנתי

חלוף

C

חד-שנתי

חלוף

חולות
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות ,בתי-גידול מופרעים-
מופרים
ערבות-שיחים ,מדבר

Anchusa aegyptiaca

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר

Hormuzakia aggregata
Hypecoum littorale
Hypecoum pendulum

F
RP
R

חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף
חלוף

חולות
חולות ,קרקעות כבדות
ערבות-שיחים ,מדבר

Pallenis spinosa

C

עשבוני רב-שנתי

חלוף

בתות

Gymnarrhena micrantha
Ifloga spicata

C
C

חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף

Enarthrocarpus strangulatus

C

חד-שנתי

חלוף

מלוח הענבות
מלוח קיפח

Atriplex semibaccata
Atriplex halimus

C

בן-שיח
שיח

קיימא
קיימא

מלחית אשונה

Salsola vermiculata

CC

בן-שיח

קיימא

חד-שנתי

חלוף

חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף
קיימא
חלוף
קיימא
קיימא
קיימא
קיימא
חלוף
קיימא
חלוף
חלוף

ערבות-שיחים ,מדבר ,חולות
חולות
ערבות-
שיחים ,מדבר ,קרקעות
עשירות בנוטריינטים,
רודרליים
בתי-גידול מופרעים-מופרים
קרקעות מלוחות
ערבות-
שיחים ,מדבר ,קרקעות
מלוחות
ערבות-
שיחים ,מדבר ,קרקעות
מלוחות ,אזור הרסס של חוף
הים התיכון
חולות
חולות
מחשופים של סלעים קשים
ערבות-שיחים ,מדבר
חולות
חולות
חולות
חולות
ערבות-שיחים ,מדבר
מחשופים של סלעים קשים
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר

Scandix pecten-veneris

F

חד-שנתי

חלוף

Lavatera cretica

C

חד-שנתי

חלוף

Leopoldia longipes
Leopoldia bicolor

R
F

גיאופיט
גיאופיט

חלוף
חלוף

לחך משונן

לענה חד-זרעית
לפית שיכנית
לפתית מצויה
לשון-פר מדברית
לשון-פר מצרית
לשון-שור מגובבת
מגלית הדרום
מגלית משתלשלת
מוצית קוצנית
מוצנית קטנת-פרחים
מחטנית משובלת
מחרוזת משונצת

מלחית אשלגנית
מללנית מצרית
מללנית ערבית
מלעניאל ארוך
מלעניאל מצוי
מלענן החוף
מלענן המטאטאים
מלענן מנוצה
מלענן ריסני
מנתור המדבר
מנתור ערבי
מסוריים מצויים
מסורן סרגלני
מסרק שולמית
מעוג כרתי
מצילות ארוכות-עוקץ
מצילות החוף

Plantago lagopus

Anchusa milleri

Salsola tragus
Lobularia libyca
Lobularia arabica
Stipa pellita
Stipa capensis
Stipagrostis lanata
Stipagrostis scoparia
Stipagrostis plumosa
Stipagrostis ciliata
Matthiola livida
Matthiola arabica
Astragalus pelecinus
Koelpinia linearis

אוסטרליה

C
2.5

RP
F
RP
CC
F
C
F
F
CC
O
F
C

3.2

EC

1
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תפוצה פיטוגיאוגרפית

תפוצה בישראל וארצות שכנות

ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני

מדבריות ,בתות הספר וים-תיכוני

אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני -
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
אירנו-טורני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות
סהרו-ערבי
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,ערבות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי

רמת
מופרות
טבעי בלבד
טבעי בלבד
חצי-חצי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר מופר
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
חצי-חצי
טבעי בלבד
טבעי בלבד

סהרו-ערבי

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

חצי-חצי

אוסטרלי
ים-תיכוני  -סהרו-ערבי

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

מופר בלבד
בעיקר טבעי

אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

רב-אזורי  -טרופי

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני -
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
בתות
אירנו-טורני
ים-תיכוני ,בתות
קרקעות עשירות בנוטריינטים,
ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
רודרליים
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ערבות-שיחים
ים-תיכוני
ים-תיכוני
חולות

טבעי בלבד

בעיקר מופר
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
חצי-חצי
בעיקר מופר
טבעי בלבד
טבעי בלבד

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

שם עברי

שם מדעי

שכיחות אנדמיות

מצילות מצויצות
מצילות שנהב

Leopoldia comosa
Leopoldia eburnea

C
R

מס'
אדום

מוגן

זר

צורת חיים

פולש

גיאופיט
גיאופיט

EE

הסרת הנוף
בעונה הקשה
בתות
חלוף
חולות
חלוף

בית-גידול

תפוצה פיטוגיאוגרפית
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
סהרו-ערבי

תפוצה בישראל וארצות שכנות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

מצלתיים מצויות

Biscutella didyma

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים

ים-תיכוני  -אירנו-טורני

מקור-חסידה ארוך
מקור-חסידה גדול

Erodium ciconium
Erodium gruinum

F
CC

חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף

ערבות-שיחים ,מדבר
בתות

מקור-חסידה גזור

Erodium cicutarium

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

Erodium malacoides

CC

חד-שנתי

חלוף

Erodium touchyanum
Erodium oxyrhynchum
Erodium laciniatum
Erodium moschatum
Erodium neuradifolium
Erodium glaucophyllum
Erodium crassifolium

F
C
C
CC
F
F
CC

חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
גיאופיט

חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף

Anagallis arvensis

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

מרווה דגולה

Salvia viridis

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

מרווה מצרית
מרווה צמירה

Salvia aegyptiaca
Salvia lanigera

CC
F

בן-שיח
בן-שיח

קיימא
קיימא

Sonchus oleraceus

CC

חד-שנתי

חלוף

Maresia pulchella
Loeflingia hispanica
Mercurialis annua
Picris amalecitana
Picris asplenioides
Hedysarum spinosissimum

C
RP
F
F
F
F

חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף

מדבר ,תרמופיליים
ערבות-שיחים
שטחים מעובדים ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים
חולות
מדבר ,חולות
בתות
בתות ,חולות
חולות
לס וחולות

Lamarckia aurea

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר

מתנן שעיר

Thymelaea hirsuta

C

שיח

קיימא

בתות

נואית קוצנית

Noaea mucronata

C

בן-שיח

קיימא

ערבות-שיחים

חד-שנתי

חלוף

בתות

חד-שנתי

חלוף

ערבות-שיחים ,מדבר

חד-שנתי

חלוף

בתות

גיאופיט

חלוף

בתות

ים-תיכוני  -אירנו-טורני
ים-תיכוני
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני -
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
אירנו-טורני
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי  -סודני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
אירנו-טורני
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני -
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
אירנו-טורני
ים-תיכוני ,ערבות
ים-תיכוני
בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני  -אירו-סיבירי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות
אירנו-טורני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון

חלוף

מקור-חסידה חלמיתי
מקור-חסידה מדברי
מקור-חסידה מלבין
מקור-חסידה מפוצל
מקור-חסידה מצוי
מקור-חסידה מצרי
מקור-חסידה קירח
מקור-חסידה שעיר
מרגנית השדה

מרור הגינות
מרסיה יפהפיה
מרצענית ספרדית
מרקולית מצויה
מררית החוף
מררית שסועה
משנצת קוצנית
משערת זהובה

נוניאה פלשתית

Nonea philistaea

EC

EC

EI

בתות ,בתי-גידול מופרעים-
מופרים
ערבות-שיחים ,מדבר
קרקעות מלוחות
חולות
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
קרקעות מלוחות
ערבות-שיחים ,מדבר

נוציץ עטוף

Pterocephalus brevis

נוצנית כדורית

Lagoecia cuminoides

CC

נורית אסיה

Ranunculus asiaticus

CC

נזמית לופתת

Lamium amplexicaule

CC

חד-שנתי

נזרית חופית
נזרית מדברית

Sixalix arenaria
Sixalix eremophila

F
R

חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף

נימית ממולענת

Psilurus incurvus

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ניסנית דו-קרנית

Crepis sancta

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר

ניסנית זיפנית

Crepis aspera

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

חד-שנתי
גיאופיט

חלוף
חלוף

חולות
ערבות-שיחים

ניסנית שיכנית
נץ-חלב דק-עלים

Crepis aculeata
Ornithogalum trichophyllum

C
F

1

EY
EE

260

בתות ,בתי-גידול מופרעים-
מופרים ,קרקעות עשירות
בנוטריינטים ,רודרליים
חולות
חולות

אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
אירנו-טורני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -סהרו-ערבי
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,ערבות
ים-תיכוני
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

רמת
מופרות
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
חצי-חצי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
חצי-חצי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר מופר
טבעי בלבד
טבעי בלבד
חצי-חצי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
חצי-חצי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

שם עברי

שכיחות אנדמיות

שם מדעי

נרקיס מצוי

Narcissus tazetta

נשרן צפוף

Piptatherum thomasii
Senecio leucanthemifolius
subsp. Vernalis
Senecio glaucus subsp.
coronopifolius

סביון אביבי
סביון הערבות
סביון פשוט
סגינה זעירה
סחלב השקיק
סייפן התבואה
סיסן אשון
סיסנית איג
סיסנית הבולבוסין
סיסנית הגינות
סירה קוצנית
סלק מצוי
ספלול קטן
סרפד הכדורים
סרפד צורב
סתוונית היורה
סתוונית הנגב
עדעד תכול
עוקץ-עקרב גלוני
עוקצר מצוי
עירית גדולה
עירית דביקה
עירית נבובה
עירית צרת-עלים
עכובית הגלגל
עכנאי יהודה
עכנאי שרוע

בתות ,בתי-גידול
לחים ,מחשופים של סלעים
קשים
בתות
בתות ,בתי-גידול מופרעים-
מופרים

גיאופיט

חלוף

עשבוני רב-שנתי

קיימא

CC

חד-שנתי

חלוף

CC

חד-שנתי

חלוף

Senecio vulgaris

R

חד-שנתי

חלוף

Sagina apetala

R

חד-שנתי

חלוף

גיאופיט
גיאופיט
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי

חלוף
חלוף
חלוף
חלוף

עשבוני רב-שנתי

חלוף

בתות

חד-שנתי

חלוף

בן-שיח

קיימא

Beta vulgaris

C

חד-שנתי

חלוף

Aristolochia parvifolia

C

עשבוני רב-שנתי

חלוף

Urtica pilulifera

F

חד-שנתי

חלוף

Urtica urens

C

חד-שנתי

חלוף

CC

1

גיאופיט

חלוף

Colchicum ritchii

C

1

גיאופיט

חלוף

Limonium sinuatum

F

1

עשבוני רב-שנתי

קיימא

Heliotropium bacciferum

F

בן-שיח

קיימא

Brachypodium distachyum

CC

חד-שנתי

חלוף

Asphodelus ramosus

CC

גיאופיט

חלוף

Asphodelus viscidulus
Asphodelus fistulosus
Asphodelus tenuifolius
Gundelia tournefortii
Echium judaeum
Echium angustifolium

RP
F
F
C
CC
CC

חד-שנתי
גיאופיט
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
בן-שיח

חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
קיימא

חד-שנתי/טפיל

חלוף

בן-שיח

קיימא

גיאופיט
חד-שנתי
בן-שיח
בן-שיח
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף
קיימא
קיימא
חלוף
חלוף
חלוף

ים-תיכוני ,בתות הספר ,מדבריות
בתות
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -ים-תיכוני ,בתות
בתות ,קרקעות מלוחות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
אירנו-טורני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני
בתות
קרקעות עשירות בנוטריינטים ,אירו-סיבירי  -ים-תיכוני -
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
אירנו-טורני
רודרליים
קרקעות עשירות בנוטריינטים,
ים-תיכוני  -אירו-סיבירי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
רודרליים
ים-תיכוני ,בתות הספר
ים-תיכוני
בתות
ערבות-שיחים ,מחשופים של
בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
סלעים קשים
אזור הרסס של חוף הים
ים-תיכוני
ים-תיכוני
התיכון
בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי  -סודני
מדבר ,תרמופיליים
ים-תיכוני ,בתות
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר ים-תיכוני  -אירנו-טורני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
בתות ,ערבות-שיחים
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
חולות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני
בתות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי  -סודני
ערבות-שיחים ,מדבר
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
אירנו-טורני
בתות ,ערבות-שיחים
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני
בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני -
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ערבות-שיחים ,מדבר
סהרו-ערבי
ערבות-שיחים ,מדבר,
בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
מחשופים של סלעים קשים
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני
ערבות-שיחים
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני
בתות
בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
מדבר ,חולות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
מדבר
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ערבות-שיחים ,מדבר
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני
בתות
ים-תיכוני ,החרמון
ים-תיכוני
חורש ויער ים-תיכוני

C

Orchis collina
Gladiolus italicus
Catapodium rigidum
Poa eigii

F
F
CC
F

Poa bulbosa

CC

Poa infirma

F

Sarcopoterium spinosum

Colchicum stevenii

1

1
1

CC

עלקת נטויה

Orobanche cernua

ערטל מדברי

Gymnocarpos decander

CC

Leontice leontopetalum
Fumaria densiflora
Fagonia arabica
Haplophyllum tuberculatum
Filago desertorum
Filago pyramidata
Filago eriocephala

C
C
C
C
CC
CC
F

ערטנית השדות
עשנן צפוף
פגוניה ערבית
פיגמית מגובששת
פילגון מדברי
פילגון מצוי
פילגון צמיר

מס'
אדום

מוגן

זר

פולש

צורת חיים

הסרת הנוף
בעונה הקשה

בית-גידול
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ערבות-שיחים ,מדבר
בתי-גידול מופרעים-
מופרים ,קרקעות עשירות
בנוטריינטים ,רודרליים
בתות ,סלעים מוצלים ,קירות
וחומות ,שטחים מעובדים
בתות
בתות
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר

רמת
מופרות

ים-תיכוני

ים-תיכוני ,בתות-הספר ,ערבות ,החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני

ים-תיכוני ,בתות הספר

בעיקר מופר

ים-תיכוני  -אירנו-טורני

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון

חצי-חצי

אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני -
אירנו-טורני
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני -
אירנו-טורני
ים-תיכוני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
ים-תיכוני
אירנו-טורני
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני -
אירנו-טורני
ים-תיכוני

טבעי בלבד

ים-תיכוני ,החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני ,בתות הספר ,החרמון

בעיקר מופר

ים-תיכוני ,בתות הספר
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,החרמון

טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון

בעיקר טבעי
חצי-חצי
טבעי בלבד
בעיקר מופר
טבעי בלבד
בעיקר מופר
בעיקר מופר
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
חצי-חצי
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
חצי-חצי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
חצי-חצי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

שם עברי
פילגון קפוץ
פיקוס השקמה
פעמונית גפורה
פעמונית קטנה
פקטורית אשרסון
פרג אגסי
פרג זיפני

שם מדעי

שכיחות אנדמיות

מס'
אדום

מוגן

זר

פולש

צורת חיים
חד-שנתי
עץ
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי

הסרת הנוף
בעונה הקשה
חלוף
קיימא
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף

בתות ,ערבות-שיחים
בתי-גידול מופרעים-מופרים
חולות
מחשופים של סלעים קשים
בתות
בתות
בתות

אירנו-טורני
טרופי
ים-תיכוני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
ים-תיכוני
ים-תיכוני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני

חלוף

בתות

ים-תיכוני

חולות
בתות
חורש ויער ים-תיכוני
בתות
בתות
חולות
חולות
ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות

ים-תיכוני  -סהרו-ערבי
ים-תיכוני
ים-תיכוני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
ים-תיכוני
סהרו-ערבי
ים-תיכוני
אירנו-טורני
סהרו-ערבי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני

בית-גידול

Filago contracta
Ficus sycomorus
Campanula sulphurea
Campanula erinus
Factorovskya aschersoniana
Papaver umbonatum
Papaver hybridum

F
CC
F
CC
F

פרסה דלת-תרמילים

Hippocrepis unisiliquosa

CC

חד-שנתי

פרסה מקרינה
פרסה רבת-תרמילים
פרסיון גדול
פרע מסולסל
פשתה אשונה
פשתנית אשקלון
פשתנית יפו
פשתנית מלבינה
פשתנית ססגונית
פשתת המכבד
צבר מצוי

Hippocrepis areolata
Hippocrepis multisiliquosa
Prasium majus
Hypericum triquetrifolium
Linum strictum
Linaria tenuis
Linaria joppensis
Linaria albifrons
Linaria haelava
Linum corymbulosum
Opuntia ficus-indica

F
F
F
CC
CC
F
R
F
C
F

חד-שנתי
חד-שנתי
בן-שיח
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
שיח

חלוף
חלוף
קיימא
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
קיימא

Moraea sisyrinchium

CC

גיאופיט

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר

Moraea mediterranea
Sedum caespitosum
Anagyris foetida

F
F
F

גיאופיט
חד-שנתי
שיח

חלוף
חלוף
קיימא

חולות
בתות
חורש ויער ים-תיכוני

ציבורת ההרים

Dactylis glomerata

CC

עשבוני רב-שנתי

קיימא

בתות

ציפורני-חתול מצויות

Calendula arvensis

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר

ציפורנית החולות
ציפורנית חופית

Silene villosa
Silene modesta

F
RP

חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף

חולות
בתות ,חולות

ציפורנית מגוונת

Silene colorata

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים

Silene vivianii
Silene decipiens
Silene dichotoma
Crucianella macrostachya
Crucianella aegyptiaca
Crucianella membranacea
Minuartia mediterranea

F
C
F
CC
F
F
R

חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף

ערבות-שיחים ,מדבר
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר
בתות ,שטחים מעובדים
בתות
חולות
ערבות-שיחים
בתות

Bupleurum semicompositum

F

חד-שנתי

חלוף

ערבות-שיחים

Eremostachys laciniata

F

עשבוני רב-שנתי

חלוף

בתות

Phagnalon rupestre

C

בן-שיח

קיימא

מחשופים של סלעים קשים

חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי

חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף

בתות
בתות
ערבות-שיחים
חולות
בתות

חד-שנתי

חלוף

בתות

חלוף
חלוף

חולות
ערבות-שיחים

חלוף

ערבות-שיחים ,מדבר

צהרון מצוי
צהרון קטן
צורית אדומה
צחנן מבאיש

ציפורנית מדברית
ציפורנית מקופחת
ציפורנית ענפה
צלבית ארוכת-שיבולת
צלבית עשבונית
צלבית קרומית
צללית ים-תיכונית
צלע-שור ערבתית
צמר מפוצל
צמרנית הסלעים

C
1
EC

EI

אמריקה

EC

3.2

1

צנון מצוי
קדד אפיל
קדד באר-שבע
קדד בירותי
קדד גדול-פרי

Raphanus raphanistrum
Astragalus trimestris
Astragalus caprinus
Astragalus berytheus
Astragalus macrocarpus

קדד האנקולים

Astragalus hamosus

C

Astragalus annularis
Astragalus callichrous

F
C

חד-שנתי
חד-שנתי

Astragalus asterias

F

חד-שנתי

קדד הטבעות
קדד יפה
קדד מצליב

C
RP
F
R
F

3.2
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ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,ערבות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר

ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני  -סהרו-ערבי ערבות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני
ים-תיכוני  -אירו-סיבירי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
אירנו-טורני
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,ערבות
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,החרמון
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות הספר ,החרמון
ים-תיכוני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני -
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני  -אירו-סיבירי ים-תיכוני ,בתות הספר ,החרמון
ים-תיכוני ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות הספר
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -סהרו-ערבי
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון

רמת
מופרות
טבעי בלבד
מופר בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
חצי-חצי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
מופר בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
חצי-חצי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

שם עברי

שם מדעי

שכיחות אנדמיות

קדד ספרדי
קדד קהירי

Astragalus boeticus
Astragalus kahiricus

קדד קוטבי

Astragalus tribuloides

CC

קדד שעיר
קוכיה הודית

Astragalus hispidulus
Bassia indica

F

קורטם דק
קורנית מקורקפת
קזוארינה דקיקה
קזוח עקום
קחוון הנגב
קחוון מצוי

אוסטרליה

Carthamus tenuis
Coridothymus capitatus
Casuarina cunninghamiana
Deverra tortuosa
Anthemis melampodina

CC
C
CC

Anthemis pseudocotula

CC

קחוון פלישתי
קיטה רותמית

Tolpis virgata

חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי

F
F

CC

Anthemis philistea

מס'
אדום

מוגן

זר

פולש

צורת חיים

1
אוסטרליה
EE

1
CC

חד-שנתי

חלוף

ערבות-שיחים ,מדבר

חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף

ערבות-שיחים
בתי-גידול מופרעים-מופרים

חד-שנתי

חלוף

בתות

בן-שיח
עץ
בן-שיח
חד-שנתי

קיימא
קיימא
קיימא
חלוף

בתות
בתי-גידול מופרעים-מופרים
ערבות-שיחים
ערבות-שיחים ,מדבר

חד-שנתי

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר

חד-שנתי

חלוף

חולות

עשבוני רב-שנתי

קיימא

בתות

חד-שנתי

חלוף

עשבוני רב-שנתי

קיימא

עשבוני רב-שנתי

קיימא
חלוף

קייצת מסולסלת

Conyza bonariensis

קיפודן בלאנש

Echinops polyceras

CC

קיצנית כרתית

Carlina curetum

CC

קצח השדה

Nigella arvensis

C

חד-שנתי

קרדה דרומית

Carduus australis

F

חד-שנתי

חלוף

קרדה מכסיפה

Carduus argentatus

CC

חד-שנתי

חלוף

קרדת המדבר

Carduus getulus

F

חד-שנתי

חלוף

CC

חד-שנתי

חלוף

קרסולה מכונפת
קרצף מבורך
רב-פרי בשרני

Crassula alata
Cnicus benedictus
Polycarpon succulentum

F
F
C

חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף
חלוף

רב-פרי מצוי

Polycarpon tetraphyllum

CC

חד-שנתי

חלוף

Retama raetam
Reseda orientalis
Reseda arabica
Reseda decursiva
Genista fasselata
Calligonum comosum
Peganum harmala

CC
F
F

1

F
F
F

1
1

שיח
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
שיח
שיח
עשבוני רב-שנתי

קיימא
חלוף
חלוף
חלוף
קיימא
קיימא
חלוף

Ononis natrix

C

בן-שיח

קיימא

שברק משונן
שברק נטוי

Ononis serrata
Ononis mollis

F
F

חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף

שברק סיצילי

Ononis sicula

C

חד-שנתי

חלוף

Ononis spinosa

C

עשבוני רב-שנתי

קיימא

Ononis hirta
Allium erdelii
Allium paleastinum

C
F

חד-שנתי
גיאופיט
גיאופיט

חלוף
חלוף
חלוף

Allium ampeloprasum

C

גיאופיט

חלוף

קרנונית דביקה

רותם המדבר
רכפה מזרחית
רכפה ערבית
רכפה קטנת-פרחים
רתמה קוצנית
שבטוט מצויץ
שבר לבן
שברק מצוי

שברק קוצני
שברק שעיר
שום ארדל
שום ארץ-ישראלי
שום גבוה

Cerastium glomeratum

אמריקה

הסרת הנוף
בעונה הקשה
בתות
חלוף
חולות
חלוף

EP
1

1

בית-גידול
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ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני
בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,החרמון
ים-תיכוני
אוסטרלי
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני  -ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
סהרו-ערבי

רמת
מופרות
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
מופר בלבד
חצי-חצי
טבעי בלבד
מופר בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד

ים-תיכוני

ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,החרמון

שטחים מעובדים ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר,
אירנו-טורני
מחשופים של סלעים קשים
ים-תיכוני
בתות
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני -
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
חולות ,בתות
אירנו-טורני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
אירנו-טורני
ערבות-שיחים ,מדבר
ים-תיכוני ,בתות
בתי-גידול מופרעים-מופרים ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ערבות-שיחים ,מדבר
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני -
ים-תיכוני ,בתות הספר ,מדבריות ,החרמון
בתות
אירנו-טורני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני
מחשופים של סלעים קשים
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
בתות ,ערבות-שיחים
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
סהרו-ערבי
חולות
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירו-סיבירי
אין נתון
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
חולות ,מדבר
ים-תיכוני ,בתות הספר
ים-תיכוני
חולות
ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
מדבר ,תרמופיליים
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סהרו-ערבי
ערבות-שיחים ,מדבר
ים-תיכוני
ים-תיכוני
בתות
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ערבות ,מדבריות
מדבר ,חולות
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ערבות-שיחים
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני -
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ערבות-שיחים ,מדבר
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר
ים-תיכוני
בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
בתות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני
בתות
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
ערבות-שיחים ,מדבר
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
אמריקני

בעיקר מופר
מופר בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
חצי-חצי
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר מופר
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
חצי-חצי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי

שליו ועמיתיו ( )2020סקר אשכול

שם עברי

שם מדעי

שכיחות אנדמיות

מס'
אדום

מוגן

זר

צורת חיים

פולש

הסרת הנוף
בעונה הקשה

בית-גידול

שום האבקנים

Allium daninianum

CC

שום הפטמות
שום לבנבן
שום מזרחי
שום קולמן
שום קטוע
שום קצר
שום תל-אביבי

Allium papillare
Allium pallens
Allium orientale
Allium kollmannianum
Allium truncatum
Allium curtum
Allium tel-avivense

RP
F
F
O
F
C
RP

Foeniculum vulgare

CC

עשבוני רב-שנתי

Hedypnois rhagadioloides

CC

חד-שנתי

חלוף

Avena longiglumis

RP

חד-שנתי

חלוף

חולות

Avena barbata

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

שיבולת-שועל נפוצה

Avena sterilis

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

שיבולת-שועל ערבתית

Avena wiestii

C

חד-שנתי

חלוף

עץ

קיימא

עץ
עץ
עץ
עץ
עץ
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
בן-שיח
בן-שיח

קיימא
קיימא
קיימא
קיימא
קיימא
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
קיימא
קיימא

ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים ,מדבר ,בתי-
גידול לחים ,צומח עשבוני ים-
תיכוני ,תרמופיליים
בתי-גידול מופרעים-מופרים
מדבר ,תרמופיליים
מדבר
בתי-גידול מופרעים-מופרים
רודרליים
חולות
חולות
ערבות-שיחים ,מדבר
חולות
בתות
בתות
בתות ,ערבות-שיחים
חולות

חד-שנתי

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר

קיימא

חולות ,חמרה ,כורכר
ערבות-
שיחים ,מדבר ,מחשופים של
סלעים קשים

שומר פשוט
שופרית כרתית
שיבולת-שועל גדולה
שיבולת-שועל מתפרקת

שיזף מצוי
שיטה כחלחלה
שיטה סלילנית
שיטת הנגב
שיטת ויקטוריה
שיטת עלי-הערבה
שילשון גלומני
שילשון סרגלני
שלח הערבות
שלח מאונקל
שלח ספרדי
שלחופן קרומי
שמשון הדור
שמשון יושב

Ziziphus spina-christi

EE

4.2

1

EI

3.2

1

EI

2.5

CC

1

CC
F

1
1

אוסטרליה

גיאופיט

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים

ים-תיכוני  -אירנו-טורני

גיאופיט
גיאופיט
גיאופיט
גיאופיט
גיאופיט
גיאופיט
גיאופיט

חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
קיימא

חולות
בתות
בתות
ערבות-שיחים
בתות
חולות ,חמרה ,בתה ,מדבר
חולות
בתות ,בתי-גידול מופרעים-
מופרים

סהרו-ערבי
ים-תיכוני
ים-תיכוני
אירנו-טורני
ים-תיכוני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
ים-תיכוני

בתות

Acacia saligna
Acacia raddiana
Acacia pachyceras
Acacia victoriae
Acacia salicina
Trisetaria glumacea
Trisetaria linearis
Erucaria rostrata
Erucaria pinnata
Erucaria hispanica
Tripodion tetraphyllum
Helianthemum vesicarium
Helianthemum sessiliflorum

R
F
CC
F
C
C
F
F

Helianthemum salicifolium

CC

שמשון סגלגל

Helianthemum stipulatum

C

בן-שיח

שמשון קהירי

Helianthemum kahiricum

C

בן-שיח

קיימא

שמשון ריסני

Helianthemum ledifolium

C

חד-שנתי

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר

Leontodon laciniatus
Neotorularia torulosa
Schismus arabicus
Schismus barbatus
Hordeum bulbosum

F
C
CC
CC

חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי

חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף

שעורת העכבר

Hordeum glaucum

CC

חד-שנתי

חלוף

ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
בתות ,קרקעות עשירות
בנוטריינטים ,רודרליים

שעורת התבור

Hordeum spontaneum

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

שעלב ארוך

Vulpia muralis

RP

חד-שנתי

חלוף

בתות

שעלב מצוי

Vulpia myuros

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

Vulpia fasciculata

R

חד-שנתי

חלוף

חולות

שמשון מצוי

שן-ארי שעירה
שנס המדבר
שסיע ערבי
שסיע שעיר
שעורת הבולבוסין

שעלב מקופח

אוסטרליה
אוסטרליה

1

1
1
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ים-תיכוני  -אירנו-טורני

תפוצה בישראל וארצות שכנות
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני

טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

חצי-חצי

ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
סודני

רמת
מופרות

ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ערבות ,מדבריות

טבעי בלבד

בעיקר טבעי
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד

אוסטרלי
סודני
סודני-אפריקני
אוסטרלי
אוסטרלי
סהרו-ערבי
ים-תיכוני  -סהרו-ערבי
סהרו-ערבי
סהרו-ערבי
ים-תיכוני
ים-תיכוני
אירנו-טורני
סהרו-ערבי
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני -
אירנו-טורני
סהרו-ערבי

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני ,בתות הספר
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

טבעי בלבד

סהרו-ערבי

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
אירנו-טורני
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני ,החרמון
ים-תיכוני
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני -
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
אירנו-טורני
ים-תיכוני
ים-תיכוני

מופר בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
מופר בלבד
מופר בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי

טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
בעיקר טבעי
בעיקר טבעי
בעיקר מופר
בעיקר טבעי
בעיקר טבעי
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
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שם עברי
שעלב קצר
שעלב ריסני
שעלבית מסרקנית
שערור שעיר

שם מדעי

שכיחות אנדמיות

Vulpia brevis
Vulpia ciliata
Ctenopsis pectinella
Chaetosciadium
trichospermum
Amygdalus communis

C

Ephedra aphylla

C

מס'
אדום

מוגן

זר

צורת חיים

פולש

חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי

R
F
R

הסרת הנוף
בעונה הקשה
חולות
חלוף
בתות
חלוף
חולות
חלוף

בית-גידול

חד-שנתי

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר

עץ

קיימא

שיח/מטפס

קיימא

CC

חד-שנתי

חלוף

Sisymbrium irio

C

חד-שנתי

חלוף

Aristida adscensionis

C

עשבוני רב-שנתי

קיימא

Trifolium glanduliferum
Trifolium bullatum
Trifolium dichroanthum
Trifolium scabrum
Trifolium purpureum
Trifolium cherleri
Trifolium campestre

C
F
C
CC
F
CC

חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף
חלוף

חורש ויער ים-תיכוני
חולות ,מחשופים של סלעים
קשים
בתות
קרקעות עשירות בנוטריינטים,
רודרליים
ערבות-
שיחים ,מדבר ,מחשופים של
סלעים קשים
בתות
בתות
חולות
בתות
בתות
בתות
בתות

תלתן לביד

Trifolium tomentosum

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

תלתן נאה

Trifolium dasyurum

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי

חלוף
חלוף
חלוף

חולות
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר

שקד מצוי
שרביטן ריסני
תגית מצויה
תודרה סייגית
תלת-מלען מצוי
תלתן בלוטי
תלתן גולתי
תלתן דו-גוני
תלתן דוקרני
תלתן הארגמן
תלתן הכפתורים
תלתן חקלאי

תלתן פלשתי
תמריר בינוני
תמריר מרוקני

Lomelosia prolifera

Trifolium philistaeum
Reichardia intermedia
Reichardia tingitana

CC

F
RP
CC

ES
1

ET

EC

2.5
2
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תפוצה פיטוגיאוגרפית

תפוצה בישראל וארצות שכנות

אירנו-טורני  -סהרו-ערבי ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות
סהרו-ערבי
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני

רמת
מופרות
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
בעיקר טבעי
בעיקר מופר

סהרו-ערבי

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות

בעיקר טבעי

ים-תיכוני  -אירנו-טורני

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

בעיקר מופר

ים-תיכוני  -אירנו-טורני -
סהרו-ערבי

ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

בעיקר טבעי

ים-תיכוני ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
ים-תיכוני ,ערבות
ים-תיכוני ,בתות הספר ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
ים-תיכוני ,בתות הספר
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון

טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד

ים-תיכוני
ים-תיכוני
ים-תיכוני
ים-תיכוני
ים-תיכוני
ים-תיכוני
ים-תיכוני
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני -
ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,החרמון
אירנו-טורני
ים-תיכוני ,בתות
ים-תיכוני
הספר ,ערבות ,מדבריות ,החרמון
ים-תיכוני
ים-תיכוני
ים-תיכוני
ים-תיכוני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני ים-תיכוני ,בתות הספר ,ערבות ,מדבריות

טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד
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 13.4נספח ד' – תרשימי זרימה לסיווג תצורות צומח ומינים שליטים
 13.4.1באזור הים-תיכוני
סיווג תצורות צומח:

אופן קביעת מינים שליטים:
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 13.4.2באזור המדברי
סיווג תצורות צומח

אופן קביעת מינים שליטים

267

