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גבעות גומר
סקר, ניתוח והערכה של טבע, נוף ומורשת האדם

הסקר בוצע בקנה מידה אזורי, ומתאים לצרכי תכנון בהתאם לכך )תכניות אב לשטחים פתוחים, תכניות מתאר 
כוללניות וכד׳(. הסקר לא נועד להחליף סקר ייעודי לצרכי תכנון מפורט. 

עריכה: אורי שפירא וד״ר אמיר פרלברג

פרקי מבואות: עמית מנדלסון, ליאור אנמר, בר שמש ואורי שפירא

פרקי הנוף, מאפייני האזור ותרבות האדם: עמית מנדלסון ועינת גרא

פרק הצומח: בר שמש

סקר הצומח: בר שמש, אורי שפירא, טל לבנוני, עמית מנדלסון, מימי רון, איתן רומם, נעמי הומינר, מרב לבל, עינת גרא, עידן 
טלמון, עמרי שליו, דר בן-נתן, הילה גיל, אמיר פרלברג ואורי רמון

פרק זואולוגי: הילה גיל

ניהול ועיבוד בסיס נתונים גיאוגרפי והפקת מפות: גל כגן

הנחייה מדעית, עריכת לשון והגהה: ד״ר אמיר פרלברג ואיתן רומם

עריכה גרפית: אילת פירשט

הנחייה: אורי רמון

צילומים בחוברת: עמית מנדלסון, בר שמש ואורי שפירא – אלא אם צוין אחרת

תמונת השער: נופים טיפוסיים במרחב. צילומים: עמית מנדלסון.

הסקר בוצע במימון רשות הטבע והגנים ומכון דש״א

תשרי התש״פ – אוקטובר 2019

מכון דש״א )דמותה של ארץ( עוסק בגיבוש המלצות למדיניות וכלים לשמירה על השטחים הפתוחים וערכיהם באמצעות צוות 
חשיבה מקצועי ובין-מגזרי, קיום סדנאות וימי עיון, עבודות מחקר יישומי ועריכת סקרי הערכה של משאבי טבע, נוף ותרבות 

בשטחים הפתוחים.

יחידת סקרי טבע ונוף, מכון דש"א )דמותה של ארץ(
המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי
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ת.ד. 304090, תל אביב 6997801
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תודות

רשות הטבע והגנים: לליעד כהן, פקח רשות הטבע והגנים – על העזרה, ההירתמות והעניין במהלך הסקר. ליריב מליחי, צליל 
לבין, אילן שיפמן, ניר אנגרט ודותם רותם על הליווי.

צה״ל: לאנשי בא״ח צנחנים והיחידות המתאמנות בשטח – על שיתוף הפעולה שאיפשר את ביצוע העבודה בשטחי האש.

לאיילה אורן, טל טוטקה, אוהד כוכבי ורועי מרום – על ההצטרפות לסיורי השטח.

אם נפלו טעויות במסמך זה, הן באחריות העורכים לבדם.
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תקציר
מסמך זה מציג סקר מקיף של ערכי טבע, נוף ומורשת האדם בדרום השפלה: אגן נחל שקמה בין כביש 40 במערב לחומת 
ההפרדה במזרח, ובין נחל אדוריים בצפון לקו פרשת המים שבין נחל פורה לנחל מגדלית בדרום )103 קמ״ר(. מרחב הסקר 
הוא ברובו הגדול שטח פתוח, טבעי ורציף, שמאופיין במספר מעברים שחלקם הדרגתיים וחלקם חדים: מצפון לדרום וממזרח 
למערב – ירידה הדרגתית בכמות המשקעים; ירידה חדה ברום הטופוגרפי בין השפלה הגבוהה במזרח לשפלה הנמוכה במערב; 
ומעבר חד משטח טבעי עם מעט מאוד חקלאות פעילה, לשטח חקלאי אינטנסיבי בצד המערבי. מעברים אלו משתקפים היטב 
בטופוגרפיה, במסלע, בהרכב הקרקע, בדמות הנוף ובמאפייני החי והצומח. בולט במיוחד המעבר ההדרגתי מצומח שרובו ים-

תיכוני אופייני בצפון-מזרח מרחב הסקר, אל עבר צומח ְסָפר יובשני בדרום-מערב האזור.

מרבית תחום הסקר חופף לשטחי אימונים של צה״ל, דבר שמציב אתגרים רבים בניהול השוטף של השטח, ועם זאת מסייע 
לשמירת מרחב פתוח גדול, שמקיים גם אוכלוסיות של בעלי-חיים גדולים וביניהם צבאים ועופות דורסים.

נוף ומורשת האדם
במרחב זה הוגדרו שבע יחידות נוף שרובן חלק מחטיבת הנוף של דרום השפלה, וכן שטחים קטנים בשולי הר חברון, בעמק 
התלם ובאזור המעבר לנגב המערבי. יחידות הנוף חולקו ל-63 תת-יחידות נוף, מהן שבע הוגדרו בערכיות נופית מירבית )27.8 
קמ״ר(, 16 תת-יחידות הוגדרו בערכיות נופית גבוהה מאד )37.5 קמ״ר(, 17 תת-יחידות בערכיות גבוהה )20.5 קמ״ר(, 10 תת-
יחידות בערכיות בינונית )10 קמ״ר(, 7 תת-יחידות בערכיות נמוכה )5.5 קמ״ר(, ו-6 תת-יחידות נוף הוגדרו כבנויות )2 קמ״ר(. 
ככלל, ניתן לומר כי חלקו המרכזי והמזרחי של המרחב מהווה רצף גדול של שטחים בערכיות נופית גבוהה עד מירבית, ואילו 

בקרבת כבישים 358 ו-6 ישנם שטחים שערכיותם הנופית נמוכה יותר.

חבל ארץ זה הוא בין הבודדים בארץ שהיו מיושבים הרבה יותר בעבר מאשר בימינו, והדבר מתבטא בפריסה נרחבת ומשמעותית 
הינו  נוסף  היסטורי  נדבך  מסתור.  ומערכות  צאן  מכלאות  עתיקים,  יישובים  ובכללם  והיסטוריים,  ארכיאולוגיים  אתרים  של 

תפקודו של המרחב כאזור גבול בעשרות השנים האחרונות, ודרכי הפטרולים לאורך “הקו הירוק״.

במהלך הסקר תועדו 685 אתרים בעלי עניין ציבורי, הן במסגרת סקר שדה והן מנתוני סקרים ארכיאולוגיים באזור. 41 אתרים 
דורגו כבעלי חשיבות ברמה הארצית, שהעיקריים שבהם הם ח'רבת אום א-שוקף )ככל הנראה יישוב המערות השמור ביותר 
בישראל(, תל בית מירשם, חורבת עיטון, חורבת כישור, חורבת מורן ותעלת ההטייה בנחל אדוריים. 124 אתרים דורגו כבעלי 
חשיבות ברמה האזורית, ו-520 אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה המקומית. 519 מהאתרים סווגו כאתרים ארכיאולוגיים, 

והשאר משתייכים לקטגוריות מגוונות כגון אתרים הידרולוגיים )98(, גיאומורפולוגיים )34( ואחרים.

רצף שטחים פתוחים ומסדרונות אקולוגיים
וחשוב  אור״,  “זיהום  וללא  משמעותי,  פתוחים  שטחים  רצף  על  עדיין  ששומרים  הארץ  במרכז  האחרונים  האזורים  אחד  זהו 
ושומריה(  נטע  צנחנים,  )בא"ח  המבונים  המתחמים  שלושת  למעט  הסקר  שטח  כל  בנוסף,  בעתיד.  גם  אלו  ערכים  להבטיח 
צפון-דרום  בציר  הן  שמחבר  מאד,  חשוב  מעבר  אזור  הסקר  שטח  מהווה  כך,  בשל  הארצי.  האקולוגי  מהמסדרון  חלק  הוא 
בין אזור שפלת יהודה לכיוון הנגב הצפוני, והן בציר מזרח-מערב מאזור מדבר יהודה לשפלת החוף ומישור החוף הדרומי. 
חשיבות זו מתבטאת בכך שכמעט כל שטח הסקר דורג בערכיות מרחבית מירבית, עם קישוריות טובה צפונה ודרומה. שוליו 
המערביים של שטח הסקר מופרים ע״י התשתיות החוצות בציר צפון-דרום – והקישוריות מערבה מתבססת על ערוצי הנחלים 
והמעבר העילי המתוכנן. שולי הסקר המזרחיים מופרים ע״י השטחים הבנויים, כביש 358 ובעיקר חומת ההפרדה, שמגבילה 

את הקישוריות הקרקעית לכיוון מזרח.

בוטניקה
הרכב מיני הצמחים במרחב מציג תמהיל ייחודי של מינים אופייניים לאזור הים-תיכוני, שגדלים יחד עם מינים אופייניים לחבל 
הְסָפר הים-תיכוני, ומספר מינים מדבריים. חלקם היחסי והרכב המינים משלוש הקבוצות הללו משתנה יחד עם המעברים 
האקלימיים, הטופוגרפיים והגיאולוגיים הייחודיים שקיימים בשטח הסקר: חציו המזרחי של הסקר, שנמצא בשפלה הגבוהה, 
בדרום  דרום.  כלפי  ומתמעטים  בצפון  ובתות  שיחיות  שיוצרים  קוצנית,  וסירה  ארץ-ישראלי  אשחר  שיחי  בשליטת  מאופיין 
השטח שיחי האשחר נותרים פזורים )אך בצפיפות נמוכה בהרבה(, והסירה הקוצנית מצטמצמת בעיקר למפנים צפוניים, יחד 
עם עלייה בשכיחות שלהבית קצרת-שיניים. לעומת זאת, בחציו המערבי של הסקר – שנמצא בשפלה הנמוכה, נעדרים שיחי 
ועצי שיזף מצוי שמרוכזים בעיקר  פזורים,  בני-שיח  ע״י צומח עשבוני עם  נשלט  והשטח  והשיחיות,  ועמם הבתות  האשחר 
בעמקים. הרכב הצומח, ובעיקר צפיפות המינים המעוצים, מושפע רבות מתדירות השריפות הגבוהה שקיימת ברוב השטח. 
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עדות לכך ניתן למצוא בהיעדר בתות ושיחיות בשטחים רבים של האזור הצפוני-מזרחי שנמצאים בחלקו ה״רטוב״ של שטח 
האש, לעומת צומח מעוצה מפותח בחלקו ה״יבש״.

מבחינת התכסית, נמצא ש-88% מהשטח הוא פתוח שאינו חקלאי פעיל )טבעי/מיוער/מובר(, 10% מהשטח הוא חקלאי, ורק 
כ-2% מהשטח הוא בנוי. השטח הפתוח שאינו חקלאי חולק ל-277 יחידות צומח, שסווגו לשש תצורות צומח כלליות: רוב 
ועוד 14% על-ידי עשבוניים בני-קיימא. בתה מהווה 10% מהשטח, ושאר  השטח נשלט על-ידי עשבוניים בני-חלוף )70%(, 
תצורות הצומח שולטות בשטח קטן בלבד: שיחייה )4%(, יער )2%( ויער גבוה )0.2%(. הבתות והשיחיות מאפיינות את צפון 
ומערבו  השטח  מרכז  של  מוחלט  הכמעט  ורובו  השטח,  בדרום-מזרח  רק  כמעט  מרוכזים  הנטועים  היערות  ומזרחו,  השטח 
צומח  טיפוסי  ל-23  ל-18 תצורות מפורטות, שחולקו  סווגו  צומח עשבוני. שש תצורות הצומח הכלליות  – מאופיין על-ידי 

מוכללים, ול-173 טיפוסים מפורטים )תצורת צומח מפורטת + 3-1 מינים שליטים(. 

סה״כ תועדו בסקר 518 מיני צמחים, מהם כ-78% בני-חלוף והשאר בני-קיימא. בתחום הסקר מתועדים שבעה מיני צמחים 
שנמצאים בסכנת הכחדה )מהם שישה תועדו בסקר הנוכחי, והשביעי – זיהויו בספק(, 29 מינים נדירים שאינם בסכנת הכחדה, 
צמחים  מיני   10 בסקר  תועדו  בנוסף,  נדירים.  שאינם  ושכנותיה  לישראל  אנדמיים  מינים   19 ועוד  באזור,  שנדירים  מינים   60
מוקדי  נטוי.  וחמציץ  המסקיטו  ינבוט  עלי-ערבה,  שיטת  ויקטוריה,  שיטת  כחלחלה,  שיטה  הם:  בהם  שהעיקריים  פולשים, 
הפלישה הם לאורך נחל דומה ונחל כלך, סביב חוות האלה ולאורך כביש 358. נצפתה גם התפשטות של זריעי אורן ירושלים 
מהיערות הנטועים אל השטחים הטבעיים הסמוכים בצפון-מזרח אזור הסקר. כמו כן, מהווה אזור הסקר גבול תפוצה דרומי 

בשפלה של מספר מיני עצים ים-תיכוניים. 

בשקלול כלל המרכיבים הבוטניים, התקבל ש-10% מהשטח הפתוח דורגו בערכיות בוטנית מירבית )36 יחידות צומח(, 46% 
בערכיות גבוהה מאד )119 יחידות צומח(, 33% בערכיות גבוהה )112 יחידות צומח(, 2% בלבד בערכיות בינונית  )10 יחידות 
ובתות מפותחות  ניתנה בעיקר לשטחי שיחיות  ומופרים(. ערכיות מירבית  נמוכה )שטחים חקלאיים  ו-9% בערכיות  צומח( 
במזרח השטח ובצפונו, אך גם למספר יחידות עשבוניות מגוונות בגבעות שסמוכות לאפיק נחל כלך: אזור החורבות שבין נטע 
לשומריה, אזור הגבעות שסביב תל אגרה, חורבת כישור, חורבת מוץ, חורבת מורן, תל כלך, מפגש הנחלים כלך ואדוריים, טור 
א-נימר, אזור גבעת גומר, מפגש הנחלים דומה ואדוריים, ונ"ג 261 מדרום לנחל אדוריים בצפ'-מע' אזור הסקר )מדרום לתל 
בינונית  יחידות בערכיות  גבוהה.  ורוב שטחי העמקים בערכיות  גבוהה מאוד,  הוגדרו בערכיות  רוב שטחי הגבעות  חרקים(. 

נמצאות בשולי חוות האלה, שומרייה, בא״ח צנחנים ולאורך מסילת הרכבת וכביש 6.

זואולוגיה
ניתוח  זו מתבסס על  ולכן המידע הזואולוגי בעבודה  זואולוגי משלים לסקר הבוטני,  במסגרת הסקר הנוכחי לא בוצע סקר 
מאגרי מידע קיימים וסקרים שבוצעו באזור בעבר. במרחב הסקר תועדו סה״כ 180 מיני חולייתנים: שני מיני דו-חיים, 23 מיני 
זוחלים, 131 מיני עופות, ו-24 מיני יונקים. מתוך כלל המינים שתועדו, 12 מינים נמצאים בסכנת הכחדה. בתי-גידול מיוחדים 
שתועדו בסקר הנוכחי ולהם חשיבות מיוחדת לחי ולצומח הם: בתי-גידול לחים, נחלים חוצי שפלה, חורבות גדולות, מערות 

ומחשופי סלע.

ערכיות אקולוגית-מרחבית כוללת
מניתוח מפת הערכיות הכוללת: אקולוגית-מרחבית, נמצא שרוב שטח הסקר דורג בערכיות מירבית. רוב הערכיות המירבית 
נובעת מהיותה של מרבית אזור הסקר ליבה שמורה כמעט ללא הפרות, ומסדרון ארצי חשוב הן בציר צפון-דרום והן בציר 
ייחודיים. חשוב לציין  זואולוגיים  מזרח-מערב. בחלק מהאזור, גם הערכיות האקולוגית מירבית, בשל מאפיינים בוטניים או 

שרוב האזור של השמורה המוצעת ‘גבעות מאחז׳ דורג בערכיות כוללת מירבית.
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1. רקע כללי

1.1. רקע לביצוע הסקר
אזור גבעות גומר מהווה חוליה מרכזית של שפלת יהודה – מהשטחים הפתוחים האיכותיים והגדולים של ישראל. מבחינה 
אקולוגית מדובר באזור מעבר )אקוטון(, עם מגוון ייחודי של צומח ובעלי-חיים – מאזור של חורש פתוח באזור נחל אדוריים 
לאזור של בתות בני-שיח ועשבוניים מצפון ליער להב. אזור זה ייחודי בהיותו השטח הגדול ביותר במרכז הארץ שאינו סובל 

מזיהום אור )מפה 3(.

במרכז השטח שוכן בסיס אימונים גדול של צה״ל, שמקיים אימונים בהיקף נרחב בשטחים סביבו. במסגרת פעילות “צבא הגנה 
לטבע״ החלה בניית תכנית להקטנת תדירות השריפות והיקפן, במימון רט״ג ובהנחייתה. בפועל, בוצעו בשטח פסי אש ע״י הצבא, 
בלי תיאום עם רט״ג. לצורך טיוב התוכנית ודיוק יעדי השימור, נדרש סקר מקיף, שידרג את השטחים הרגישים בצורה שיטתית.

1.2. מטרות הסקר
• להוות בסיס לאפיון ערכי הטבע, הנוף ומורשת האדם באזור ולהערכת חשיבותם.	

• להעריך את חשיבותו של אזור הסקר לשימור, ולשמש ככלי-עזר להכנת תכניות לשימור ולפיתוח בר-קיימא.	

• לסייע בהכוונת פעולות ממשק בתחומי שמורות הטבע והגנים הלאומיים.	

• להוות רקע לתכנון עתידי של השטחים הפתוחים באזור הסקר.	

• לתעד "תמונת מצב" של אזור הסקר לצרכים עתידיים.	

הסקר אינו כולל ניתוח של שטחים פתוחים בתוך תחומי היישובים ומחנות הצבא, כמו גם של שטחים חקלאיים בכל תחום 
הסקר. שטחים אלו מופיעים במפות, אך לא נותחו מבחינת מצאי הצומח והחי.

1.3. גבולות הסקר )מפה 1(
• בצפון – ערוץ נחל אדוריים.	

• במערב – כביש 40.	

• בדרום – אזור שומריה, ואחריו קו פרשת המים בין נחל כלך לנחל מגדלית, וקו הרכס מצפון לנחל מגדלית.	

• במזרח – חומת ההפרדה.	

שטח תחום הסקר הוא 103 קמ״ר )103,082 דונם(.

1.4. סקרים קודמים באזור
שלושה סקרים של מכון דש״א בוצעו סביב שטח הסקר הנוכחי, לפני 25-15 שנה: סקר להב מדרום )עם שטח קטן שחופף 
למרחב הסקר הנוכחי( )צוער ורמון, 2002(; סקר לכיש מצפון לנחל אדוריים )כח ורמון, 1996(; וסקר אגן נחל שקמה ממערב 

)רמון ועמיתיו, 2004(.

במערב אזור הסקר הנוכחי, באזור מטווח 81, נערך מחקר שבדק את עושר הצומח במשארים הטבעיים שבשדות החקלאיים 
)מירוז, 2013א׳(. במזרח אזור הסקר בוצעו שני סקרי  וסקר עופות  זוחלים )שחם, 2013(  ובוצעו סקר  ובר, 2004(,  )נגואיצה 

עופות )מירוז, 2007, 2013ב׳( )מפה 2(.
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מפה 2: סקרים קודמים
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1.5. שיטת העבודה
שיטת העבודה בסקר זה פותחה ביחידת סקרי טבע ונוף במכון דש״א )דמותה של ארץ(, בהמשך לעבודתו של איתן גידליזון )1988(.

1.5.1. שלב א׳ – איסוף ואפיון המצאי
בשלב הראשון של הסקר נאספו ונותחו המקורות הבאים: מפות מסוגים שונים )ליתולוגיה, גיאולוגיה, קרקעות, שיפועים(, 
אתרים  של  ומאפייניהם  מיקומם  על  מידע  והגנים,  הטבע  רשות  ע״י  שסופקו  ובע״ח  צומח  של  מידע  בסיסי  אוויר,  תצלומי 
מאנשים  בע״פ  ומידע  באזור  העוסקים  שונים  ומחקרים  מאמרים  וכן  העתיקות(,  רשות  ע״י  שסופקו  )כפי  ארכיאולוגיים 

המתמחים בתחומים הללו.

במסגרת עבודת שדה תועדו נתונים על ערכי טבע )מיפוי ורישום של צומח( ועל ערכי הנוף באזור. נתונים אלה מוחשבו ומופו. 
שילוב המידע הקיים בתוספת המידע החדש היווה את הבסיס לתוצרים הבאים:

תיאור יחידות הנוף ומפת יחידות הנוף.•

פרק מורשת האדם ומפת אתרים )אתרי מורשת האדם ואתרי נוף(. •

מפת תצורות צומח ומפת טיפוסי צומח ותכסית.•

הפרק הזואולוגי ומפות תצפיות בבעלי-חיים.•

מפות אתרים בוטניים: מפת מיני צמחים נדירים, אנדמיים ובסכנת הכחדה; מפת מיני צמחים פולשים.•

1.5.2. שלב 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 תהליכי ההערכה וחישוב הרצף נמצא בסעיפי שיטות העבודה בפרקים הרלוונטיים. תוצרי שלב זה הם:

מפת ערכיות נופית.•

מפת מסדרונות אקולוגיים.•

מפת רצף שטחים פתוחים.•

מפת ערכיות בוטנית.•

1.5.3. שלב ג׳ – שילוב נתונים והערכות
הנתונים וההערכות בתחומים השונים שולבו במפות מסכמות. תוצר שלב זה הוא:

מפת ערכיות מרחבית משולבת: משלבת את מפת המסדרונות האקולוגיים עם מפת רצף השטחים הפתוחים.•

מפת ערכיות אקולוגית משולבת: בוטניקה ובתי-גידול מיוחדים )המייצגים ערכיות זואולוגית(.•

מפת ערכיות כוללת: המשלבת את מפת הערכיות המרחבית המשולבת עם מפת הערכיות האקולוגית.•

חשוב לציין כי שלב ההערכה מתבסס על שלב אפיון המצאי, והוא מכיל פרשנות שלו. לפיכך, בשימוש בתוצאות הסקר, יש 
חשיבות בהסתכלות גם על נתוני הבסיס של אפיון המצאי.

1.5.4. שלב ד׳ – ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות
על פי התוצרים מכל השלבים הקודמים, נוסחו מספר המלצות כלליות שקשורות לתכנון ולממשק עתידיים של האזור. המלצות 

אלה מהוות נספח לסקר )ראו נספח א׳ – תובנות עיקריות מהסקר(.

ר' איור 1
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איור 1: תרשים זרימה של שיטת העבודה
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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2. מבואות

2.1. גיאוגרפיה

2.1.1. רקע
תחום הסקר משתרע בדרום השפלה, בין חומת ההפרדה במזרח לכביש 40 במערב, ובין נחל אדוריים בצפון לקו שומריה – 
רכס גבעות מגדלית בדרום. זהו חבל ארץ גבעי שמצוי בין מורדות שדרת ההר ממזרח למישורי הנגב הצפוני ממערב. בחלקו 
המזרחי של השטח מצוי עמק תלם שכיוונו צפ׳-צפ׳-מז׳ – דר׳-דר׳-מע׳. עמק זה מפריד את השפלה )ושטח הסקר בתוכה(, 
שבנוייה מסלעים רכים יחסית, משדרת ההר שבנוייה מסלעי גיר ודולומיט קשים. בחלק המערבי של השטח מצויים משטחי 
הלס המישוריים של צפון הנגב, ואילו בחלקו הארי והמרכזי של השטח מצוי אזור גבעי שניתן לחלק לאזור הגבעות הגבוה 
במזרח )השפלה הגבוהה( ולאזור הגבעות הנמוך )השפלה הנמוכה( במערב. את אזור הסקר חוצים נחלי אכזב בכיוון צפון-
מערב – דרום-מזרח. חלקם יורדים משדרת ההר וחלקם מתחילים לזרום מקו פרשת מים מקומי שמצוי במזרח תחום הסקר 

לאורך עמק התלם.

2.1.2. טופוגרפיה
חלקו המזרחי של האזור הינו עמק תלם )עמק סבסקוונטי( שמהווה גבול בין ההר לשפלה, וגובהו כ-400 מ׳ מעפה״י )מצפון 
לנחל דומה נמשך עמק התלם מזרחה, מעבר לחומת ההפרדה ולגבול הסקר(. עמק תלם זה )שבחלקו הדרומי נקרא בקעת יבל( 
מנוקז כלפי דרום ע״י נחל יבל ויובלי נחל כלך האחרים אל נחל כלך, וכלפי צפון ע״י נחל דומה. קו פרשת המים בין שני הנחלים 
מצוי במרכז עמק התלם לצד גבעת מירשם. ממערב לעמק התלם מתרומם רכס הגבעות הגבוה שהוא ההמשך הדרומי של 
משטח השפלה הגבוהה שגובהו באזור הסקר כ-480 מ׳ מעפה״י, ופסגותיו כוללות את תל מרשם, גבעת גומר ואת שיא הגובה 
של הרכס בגבעת מורן )נ״ג 485( שבפינה הדרומית-מזרחית של תחום הסקר. רכס זה יוצר קו פרשת מים מקומי שממנו יורדים 
נחלים רבים ומאוד מסועפים )אך חסרי שם(, המנקזים את המשולש שבין נחל כלך, נחל דומה ועמק התלם. את קו הרכס הזה 
פורצים רק נחל כלך, נחל דומה ונחל אדוריים. מרחב הגבעות הגבוה מבותר בתלילות ע״י נחלים חסרי שם אלו, והוא משתפל 
כלפי מערב אל מרחב הגבעות הנמוכות שגובהו נע סביב 300 מ׳ מעפה״י והוא המשכו הדרומי של משטח השפלה הנמוכה 
)ראו גם מפה 6: שיפועים(. זהו מרחב מתון יותר ממרחב הגבעות הגבוה, וגם הוא משתפל מערבה אל מישורי הלס שגובהם נע 
סביב רום של 230 מ׳ מעפה״י. המקום הנמוך ביותר הינו במפגש נחל אדוריים עם כביש 6, בפינה הצפונית-מערבית של הסקר, 
ברום של כ-190 מ׳ מעפה״י. פרט לערוצים הזורמים בעמק התלם, רוב ערוצי הזרימה מכוונים לכיוון צפ׳-צפ׳-מע׳ אל עבר נחל 

אדוריים, במערכת ניקוז מסועפת ביותר.

2.1.3. גיאולוגיה 
המסלע השכיח במרחב הסקר הינו נארי )שמו המדויק יותר קלקריט(, אך הנארי הינו רק ציפוי חיצוני שמכסה מן העין את 
סלעי הקירטון והחוואר שבונים את המרחב. הנארי הינו ציפוי גירי שנוצר בתנאים יבשתיים תוך “התגרמות״ חתך הקרקע 
שכיסתה במשך אלפי שנים את סלעי המשקע הקירטוניים האופיניים לאזור. לאחר סחיפת הקרקעות שכיסו את האזור, נחשף 
הנארי שהיה חבוי בתוך הקרקע אל פני השטח, ונותר כנוף של משטחי סלע )ראו פירוט בסעיף 2.2.1  להלן(. בתיאור המסלע 

שלהלן ננהג בדומה למתואר במפות הגיאולוגיות, נתעלם מהנארי ונתאר את המסלע שמופיע מתחתיו.

)קירטון  ביותר במרחב: סלעי תצורות ע׳רב  וגם הרכים  ביותר בשטח הסקר  בנוי מהסלעים העתיקים  עמק התלם המזרחי 
צהבהב( וטקיה )חוואר ירקרק( )ר׳ איור 2, איור 3 ומפה 4: גיאולוגיה(. בקרקעית העמק מוסתרים סלעים אלה תחת קרקעות 
לסיות או חומות כהות שמרפדות את העמק, אך בשוליו המערביים והמזרחיים הם חשופים במדרונות. בצידו המזרחי של 
העמק מצויות גם מצלעות של תצורות מנוחה )קירטון( ומישאש )צור(, שבתנוחתן הנטויה חופות על התרוממות הקמר של 

הר חברון הבנוי משכבות נטויות וקמורות של גיר קשה מתצורת בענה )סנה ועמיתיו, 2015(.
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תמונה 1: כיסוי נארי וקרקע מעל קירטון תצורת עדולם

את רוב מרחב הגבעות שממערב לעמק התלם בונים סלעי הקירטון הלבן של תצורת עדולם מחבורת עבדת: סלעים רכים, אך 
קשים ביחס לסלעי תצורת טקיה, ולכן הם יוצרים נוף גבעות ולא עמקים. תצורה זו מאופיינת בסלעי קירטון עם אופקים של 
עדשות צור שהורבדו בתקופת האיאוקן התחתון-תיכון. רק בפינה הצפונית-מזרחית של השטח, באזור תל עיטון, מופיעה 
ה הבנויה מקירטון רך ולבן ללא עדשות צור, ששקעה באזור בתקופת האיאוקן התיכון.  מעל תצורת עדולם גם תצורת ָמֵרָשׁ
הקירטון כאמור מכוסה ע״י נארי, ולכן צבעו הלבן ורכותו אינם ניכרים לעין אלא במצוקי הנחלים הגדולים, במחפורות ובמערות 

שם הוא נחשף מתחת לנארי. 

בחלק הצפוני-מערבי של השטח, בגדות הנחלים פורה ושקמה ובקרבת תל חרקים שבנחל אדוריים )התל נמצא מעט מחוץ 
לתחום הסקר(, מופיעים כתמים מצומצמים של קירטון צעיר יותר, מתקופת האיאוקן העליון, קירטון תצורת בית גוברין.

לאחר נסיגת הים האיאוקני הנרחב שכיסה את רוב הארץ, עבר האזור בלייה, גידוד ושיטוח של פני הנוף, במהלך תקופה של 
הצפות ונסיגות של הים. סלעים ימיים שקעו במרחב רק במהלך ההצפות הקצרות ורק באזורים נמוכים ומוגבלים. ואכן, מעל 
היא  הימיים האחרונים ששקעו במרחב,  הורבדה במשך ההצפות הללו שכבת סלעי המשקע  ומרישה  סלעי תצורת עדולם 
תצורת ציקלג מגיל מיוקן תיכון, הבנויה מסלע גיר עם מאובנים. תצורה זו מופיעה כלשון שחודרת צפונה מאזור בקעת ב״ש 

לאורך עמק התלם, ויתכן שזו הסיבה להיותה מוגבלת באזור הסקר רק לאזור עמק התלם.

מעל לסלעי המשקע הימיים מופיעים סלעי משקע יבשתיים, בעיקר סלעי קונגלומרט ששקעו במערכות הניקוז שירדו משדרת 
ההר אל מישורי השפלה לאחר נסיגת הים בתקופת המיוקן העליון. תצורת בית ניר בנויה מקונגלומרטים המלוכדים ע״י גיר 

יבשתי )בדומה לנארי(. התצורה מופיעה בעיקר על גבי מפלס השפלה הגבוהה.
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תמונה 2: תצפית מגבעת מירשם צפונה אל עבר עמק התלם. בקדמת התמונה תצורת בית ניר )קונגלומרט עם אבני צור(; ברקע התמונה 
עמק התלם באזור נחל דומה.

עם המשך הנסיגות והעליות של מפלס מי הים, גודדה ושוטחה גם השפלה התחתונה. על גבי נוף השפלה הנמוכה שקעו גם 
כן קונגלומרטים הנמנים על תצורת אחוזם ששקעה בתקופת הפליוקן. עם ירידת מפלס הים החלו הנחלים להתחתר במישורי 

השפלה ולשבש את מישוריותה של השפלה.

באותו זמן שקעו ממערב לשפלה הנמוכה חולות שהגיעו מהנילוס והצטברו במהירות רבה לאורך החוף, הרחיבו את מדף היבשת 
והביאו ליצירת מישור חוף נרחב. חולות אלו נקראים תצורת פלשת והיא חשופה מדרום לגבול הסקר לאורך ערוצי נחל שקמה.

במהלך הפלייסטוקן כוסה האזור בלס שמקורו בסופות אבק. עם הזמן נשטף הלס מהאזורים הגבוהים והצטבר בעיקר בחלקים 
הנמוכים המערביים יותר, וכיום הוא מסתיר את הסלעים הקדומים לו שמבצבצים ממנו רק בגבעות שאותן לא הצליח הלס לכסות.

כיום שוקע סחף נחלים באפיקי נחלי האכזב בעת שטפונות החורף. השטפונות מרבידים בערוצי הנחלים הגדולים סחף שמקורו 
בהר חברון ובגבעות השפלה, ובערוצים הקטנים סחף שמקורו רק בשפלה. 

2.1.4. קרקעות
רוב כיסוי הקרקע באזור הסקר הינו קרקע חומה בהירה או רנדזינה חומה בהירה. הקרקע החומה הבהירה נוצרת על גבי סלעי 
נארי, ואילו הרנדזינה מאפיינת את האזורים היותר קירטוניים. בעמק התלם מופיעה אדמת סחף שמרפדת את העמק. זוהי 
הקרקע החומה הכהה שמקורה בעיקר בסלעי הגיר שבשדרת ההר. באזור המערבי של השטח נפוצות הקרקעות הלסיות. לס 
מקורו בסופות אבק, וכאשר האבק נושר הוא מכסה את פני השטח בכסות אחידה. שטיפת הלס מהאזורים הגבוהים הביאה 

להרבדתו בעיקר בחלק הנמוך והשטוח של המרחב, שם הצטברה קרקע לס עמוקה )מפה 5(.

2.1.5. הידרולוגיה

רשת הניקוז
כל תחום הסקר נמצא באגן הניקוז של נחל שקמה, שהינו אחד הגדולים והדרומיים בנחלי החוף בישראל )מפה 7(. הנחל מתחיל 
בדרום הרי חברון ונשפך לים התיכון מדרום לאשקלון. בגבולו הצפוני של הסקר נמצא נחל אדוריים, שהינו היובל הראשי של 
נחל שקמה. נחל אדוריים יורד מהר חברון וחוצה את השפלה ממזרח למערב. במעבר מההר לשפלה, מתרחב הנחל ויוצר עמק 
תלם. נחל כלך מתחיל גם הוא ממורדותיו של רכס הר חברון, מתפתח לעמק הרחב של בקעת יבל על גבי הסלעים הרכים של 
תצורות ע׳רב וטקיה, ואז חוצה את גבעות השפלה בדרכו מדרום-מזרח לצפון-מערב אל נחל אדוריים. נחל יבל ונחל דומה 
זורמים בכיוונים מנוגדים מקו פרשת המים שביניהם, שעובר בגבעת מירשם. שני הנחלים זורמים במקביל לקו הגבול בין ההר 
לשפלה, ויוצרים שם את עמק התלם על גבי הסלעים הרכים שנחשפים שם. המשכו של נחל דומה, שגם הוא נחל חוצה שפלה, 

זורם באופן דומה לנחל כלך בכיוון צפון-מערב, ונשפך אל נחל אדוריים.
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הנחלים שיורדים לנחל אדוריים בין נחל כלך לנחל דומה הם נחלים מקומיים חסרי שם, שאינם מתחילים ברכס הרי חברון אלא 
בקו הגבעות הגבוהות של השפלה. נחל מאחז ונחל פורה מתחילים בשפלה הנמוכה וזורמים לכיוון צפון-מערב אל נחל אדוריים 

ואל נחל שקמה בהתאמה. כל הנחלים במרחב הסקר הם נחלי אכזב. 

טבלה 1: נחלים בעלי שם במפה בתחומי הסקר

נשפך אלאורך בתחומי הסקראורך ]ק״מ[שם הנחלמס׳

נחל שקמה39.525נחל אדוריים1

נחל אדוריים167.2נחל דומה2

נחל אדוריים24.515.2נחל כלך3

נחל אדוריים8.25נחל מאחז4

נחל כלך8.74.2נחל יבל5

נחל שקמה8.65.5נחל פורה6

בארות
במרחב הסקר לא קיימים מעיינות טבעיים, אך קיימות מספר בארות חפורות )במפות טופוגרפיות 1:50,000 מופיעים השמות 
של חלק מהן(, וכן בורות מים רבים. מתחת לסלעי הקירטון האיאוקניים המכסים את כל השפלה, מצויה השכבה החווארית של 
תצורת טקיה, שחשופה באזור הסקר רק במורדות נחל יבל. הבארות שבאזור הסקר, בדומה לכל בארות השפלה, מתבססות 
על מי תהום הנאגרים ע״ג האקוויקלוד של הסלעים החוואריים של תצורת טקיה. מכיוון ששכבת המטרה היתה תצורת טקיה, 
נחפרו הבארות בערוצים כדי לא לחפור בארות עמוקות מדי. לעומת הבארות, בורות המים אינם מתבססים על מי-תהום אלא 
על מי-גשם, ולכן ניתן היה לחצוב אותם במדרונות הגבעות ולעיתים אף בראשיהן. הקירטון הוא סלע נוח לחציבה אך סדוק 

ומחלחל, ולכן היה צורך לטייח אותו לפני שמילאו את הבורות במי גשמים.

טבלה 2: בארות בתחומי הסקר )בסדר מצפון לדרום, ר׳ גם מפה 7(

מיקום/הערותשם )או מיקום( הבאר מס׳

סמוך למפגש הנחלים אדוריים וכלךבאר כלך1

למרגלות חורבת שלוםבאר שלום2

ממערב לחורבת מאחז דרוםבאר מאחז3

למרגלות חורבת חרישביר א-שוכאך4

למרגלות תל עיטוןבאר עיטון5

באר אנטיליהבאר בחורבת אום א-שוקף6

באר ערבית של פלג עמראני משבט אחיוואתבאר ביובל נחל פורה7

באר בסמוך לחורבת גומר8

שלוש בארות למרגלות חורבת כישורבארות כישור9

ייתכן ומדובר בבורביר ח׳רבת א-נצרני10

למרגלות תל בית מרשם. ייתכן ומדובר בבורביר א-תל11

מקור המים ההיסטורי של הכפר אל-בורג׳. צמוד לדרך הפטרולים הישנהביר אל-ביארה12

למרגלות חורבת מורןבאר מורן13

למרגלות חורבת אבו-קנץ )קנס( וח׳ א-זקזיקבאר קנס14
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תמונה 3: שיטפון בנחל דומה, חורף 2013.
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איור 2: תרשים גיאולוגי תלת מימדי של אזור הסקר )ליאור אנמר(

איור 3: חתך גיאולוגי של אזור הסקר )ליאור אנמר(
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מפה 4: גיאולוגיה
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מפה 5: קרקעות



29

מפה 6: שיפועים
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מפה 7: הידרולוגיה
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2.2. עיצוב הנוף

2.2.1. נארי
הנארי הוא הגורם החשוב ביותר בעיצוב נוף גבעות גומר. כבר ממבט באורתופוטו ניתן לראות את האופי המיוחד של משטחי 
ואת אופי ההתיישבות  נוף הצומח  הסלע שמנוקדים במטליות קרקע שממלאות שקעים. הנארי מעצב את המדרונות, את 
האנושית. הנארי הינו שריד לציפוי הקרקע שכיסתה בעבר את נוף הגבעות. רוב הקרקע נסחף, ונותר רק החלק הקשה והגירני 
שלה. ציפוי זה מכסה על השיכוב ועל מעברי המסלע שבונים את האזור. השילוב של משטחי סלע בלתי מחלחלים יחד עם 
שקעים מלאים בקרקע, יוצר נישה מיוחדת לצמחיית האזור – ע״י כך שמשטחי הסלע מגבירים את כמות המים שמגיעה אל 

כיסי הקרקע.

2.2.2. מפלסים בנוף
נופו של אזור הסקר הוא נוף של רמה מבותרת ע״י נחלים, כאשר פסגות הגבעות מתלכדות לכדי כמה משטחים בגבהים שונים. 
משטחים אלו מעידים על מספר שלבי שיטוח במנגנון של גידוד ע״י גלי ים. לאחר התרוממות שדרת ההר וירידת מפלס הים, 
החלה תקופה של עליות ונסיגות של מפלס הים. תוך כדי עליית מפלס והצפה – משוטח הנוף ע״י גלי הים, ונוצר משטח גידוד 
שכיום מתבטא כמפלס נופי. מפלס השפלה הגבוהה היה המפלס הראשון שנוצר בשפלה, בדומה למפלסים אחרים על שדרת 
ההר. לאחר ההצפה הורבדו על גבי מפלס הגידוד הגבוה, משקעים ימיים רדודים של תצורת ציקלג, אך עם נסיגת הים נחשף 
משטח הגידוד המכוסה במשקעי תצורת ציקלג, וסחף נחלים החל לכסות את תצורת צקלג. סחף זה בונה את תצורת בית ניר, 
ויחסי שדה אלו נחשפים יפה בתל בגבעת מרשם )ר׳ גם איור 2, איור 3(. לאחר ירידת מפלס נוספת החלה שוב הצפה, שבתהליך 
ממפלס  הים  נסיגת  עם  מוצף.  בעודו  זה  משטח  גבי  על  גם  שקעה  ציקלג  תצורת  הנמוכה.  השפלה  משטח  את  יצרה  גידוד 

השפלה הנמוכה, כוסה משטח השפלה הנמוכה בסחף הנחלים של תצורת אחוזם.

2.2.3. גלישות
באזור שומריה, מעל מדרונות נחל יבל, קיימות גלישות של קירטון על גבי חוואר. החוואר של תצורת טקיה הינו רך, הופך עיסתי 

בחורף ואינו יכול לייצב מדרון. מכיוון שכך, בלוקים של תצורת עדולם קורסים וגולשים על המדרונות החוואריים.

2.2.4. מדרונות קמורים
עדולם.  תצורת  של  הקירטוני  המסלע  כזהו  מודגש.  לא  שיכוב  עם  ואחיד  רך  מסלע  מאפיין  וקמורים  מעוגלים  מדרונות  נוף 
עם התפתחות רשת הניקוז במרחב, התחתרו נחלים במסלע הקירטוני הרך והאחיד, וכך התקבל נוף של שלוחות מאורכות 
ובתוכן  גירניות  ודגם ערוצים דנדריטי )מסועף בדומה לענפי עץ( צפוף. התפתחות קרקעות  וקמורות,  עם גבעות מעוגלות 
נארי ייצבה את נוף המדרונות ואת דגם הערוצים הדנדריטי, וכך התקבע הנוף המעוגל של גבעות גומר. המדרונות מאופיינים 
במשטחי סלע ושקעים רדודים מלאים בקרקע, דבר שמשפיע על משק המים והצומח. ערוצי הנחלים מהסדר הנמוך – קצרים, 

ישרים ותלולים ובעלי כיסוי קרקע רדוד.

2.2.5. מערות
כפי שהוזכר בסעיף 2.2.1 לעיל, הנארי מצפה את נוף הגבעות ומסתיר מתחתיו מסלע רך יותר. כיוון שכך, במקומות שבהם 
נפגע ציפוי הנארי באופן טבעי או מכוון ע״י בע״ח או אדם, התבלה המסלע הקירטוני הרך ונוצרו גגות נארי תלויים בדמות 
מערות, כוכים או מחסות סלע. מערות כאלו מצויות בעיקר באזורי חורבות – שם הן מערות מעשה ידי אדם, או לצד ערוצי 

נחלים – ואז רובן טבעיות. לצד ערוצי הנחלים נוצרות לעיתים התמוטטויות של בולדרים של נארי, וביניהם נותרים חללים.

2.2.6. ערוצי הנחלים
קיים הבדל בין הערוצים הגדולים המגיעים משדרת ההר לערוצים המקומיים. ערוצי נחל כלך ונחל דומא מעידים על זרימה 
לבן,  קירטון  מחשופי  במדרונותיהם  מותירה  ההתחתרות  מחורצת,  זרימה  בתעלת  מאופיינים  הם  יותר:  אנרגטית  שטפונית 
ומילוי הערוצים כולל מסלע גירני ודולומיטי. הערוצים המקומיים שמקיפים את גבעת גומר וחרבת כישור מתונים יותר, אין 

בהם חריץ זרימה כה בולט, אין התחתרות בנארי וחשיפת קירטון, והמסלע של מילוי הערוץ הוא על טהרת חלוקי הנארי.

2.3. אקלים )עפ״י אתר השירות המטאורולוגי(
מרחב הסקר נמצא בגבול ספר המדבר, וכמות המשקעים השנתית הממוצעת בו נעה בין 300-250 מ״מ גשם בשנה. האקלים 
מושפע בעיקר מן הרום הטופוגרפי, מהמיקום למרגלות הר חברון והמרחק מהים התיכון, הנע בין 42-28 ק״מ. במרחב קיים מפל 
משקעים כפול: מזרח-מערב וצפון-דרום. ככל שמדרימים, פוחתת כמות המשקעים השנתית הממוצעת. בנוסף, ככל שמתרחקים 

מחוף הים פוחתת הלחות, כך שעומס החום מתון יחסית למישור החוף. בחודשי הקיץ שורר במרחב עומס חום בינוני.

גוברין, כמות המשקעים השנתית  בית  )בדרום(. בתחנת  ובלהב  )בצפון(  גוברין  הן בבית  התחנות המטאורולוגיות הקרובות 
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הממוצעת בשנים 1980/1-2009/10 עמדה על 403 מ״מ, מתוכם 61 בחודשי הסתיו )ספטמבר-נובמבר(, 276 בחודשי החורף 
1980/1- בשנים  הממוצעת  השנתית  המשקעים  כמות  להב,  בתחנת  )מרץ-מאי(.  האביב  בחודשי  ו-65  )דצמבר-פברואר( 
ו-56  )דצמבר-פברואר(  החורף  בחודשי   196 )ספטמבר-נובמבר(,  הסתיו  בחודשי   45 מתוכם  מ״מ,   297 על  עמדה   2009/10
בחודשי האביב )מרץ-מאי(. הכמות השנתית המינימלית בתקופה זו נעה בין 149.4 מ״מ )בית גוברין( ל-140.2 מ״מ )להב( ואילו 

המקסימלית הייתה 852 מ״מ )בית גוברין( ו-541 מ״מ בלהב.

באשר לנתוני טמפרטורה, תחנות המדידה הקרובות )בשנים 2009-1995( הן בקיבוץ גת בצפון ובבאר שבע בדרום. בבאר שבע, 
הטמפ׳ הממוצעת נעה בין 12.4 מעלות בינואר ל-28.1 מעלות באוגוסט )מקסימום מוחלט 46.0 מעלות ביוני 1933, מינימום 
ל-14.5 מעלות  בינואר  10.6 מעלות  בין  נעה  היומית הממוצעת  1950(. תנודת הטמפרטורות  4.0- מעלות בפברואר  מוחלט 
באפריל.המקסימום היומי הממוצע מגיע לשיא ביולי-אוגוסט )34.7 מעלות(, ולשפל בינואר )17.7 מעלות(. בקיבוץ גת, הטמפ׳ 
הממוצעת נעה בין 13.2 מעלות בינואר ל-27.7 מעלות באוגוסט )מקסימום מוחלט 43.5 מעלות בספטמבר 1996, מינימום 
מוחלט 1.0- מעלות בפברואר 1989(. תנודת הטמפרטורות היומית הממוצעת נעה בין 9.7 מעלות בינואר ל-14.6 מעלות במאי. 

המקסימום היומי הממוצע מגיע לשיא באוגוסט )34.3 מעלות(, ולשפל בינואר )18 מעלות(.

בעונת הקיץ שולטות במרבית שעות היממה רוחות מהגזרה הצפונית-מערבית שמקורן בבריזת הים התיכון, בשילוב אפיק 
המפרץ הפרסי. בשעות הלילה נחלשות רוחות אלה ושכיחותן פוחתת. אז נושבת גם רוח דרומית ודרומית-מערבית. בחורף 

ובעונות המעבר מושפע משטר הרוח ממערכות לחץ משתנות העוברות באזורנו וגורמות לנשיבת רוחות מכיוונים שונים.
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פרק ב׳: 

נוף ותרבות
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3. סקר נוף

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

3.2.1. אפיון 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.

3.2.2. מרכיבים 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. 

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.	

• מסמכים ושכבות מידע של רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה בנוגע לחלוקת השטח ליחידות נוף.	

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

• חוות דעת של אנשי מקצוע בתחומים רלוונטיים.	

3.2.3. 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 
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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. 

פירוט חישוב הערכיות הנופית מופיע בנספח לקובץ זה )נספח ב׳ – טבלת ערכיות נופית-תרבותית(. 

3.2.4. מדדי הערכיות הנופית 
• ערך גבוה ניתן לנוף פתוח הנפרש על פני שטח נרחב, ללא הפרות משמעותיות. מכיוון שגבולות תת 	 עוצמה, רצף וגודל: 

היחידות נקבעו פעמים רבות לפי כבישים ופיתוח גובל, ניתן בקריטריון זה ערך נמוך יותר לתת-יחידות הגובלות בשטחים 
בנויים/דרכים. 

• 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 	
לאופי  ובהתאמתם  לדוגמה(  רקיע  קו  )על  בנוף  הטבעיים  החזותיים  הקווים  ברציפות  מלאכותיים  מרכיבים  של  פגיעתם 

הטבעי של היחידה מבחינת גודל, צבע וצורה.

• גם 	 רבה  חשיבות  ישנה  לאזור.  אופייני  תרבותי  ו/או  טבעי  נוף  המשמר  לאזור  ניתן  גבוה  ערך  ותרבותי:  טבעי  אזורי  ייצוג 
לשמירת מאפיינים של הנוף המבטאים דרך חיים בעלת משמעות תרבותית )נופים חקלאיים לדוגמה – כאלה המאפיינים 

חקלאות מסורתית כמו בוסתנים, וכאלה המאפיינים חקלאות “קיבוצית״ או “מושבית״ מודרנית(. 

• ככל שמגוון האתרים ואיכותם בולטת יותר, נקבעה רמת ערכיות גבוהה יותר. במידת 	 עושר ומגוון של אתרים נקודתיים: 
הצורך, ניתן לתת לסעיף זה משקל יתר בהשוואה לשאר הסעיפים בחישוב הערכיות הנופית. זאת, מכיוון שלעיתים אתרים 
חשובים מאד נמצאים בנוף שמבחינות אחרות אינו ראשוני/דרמטי/מגוון וכו׳, ועדיין חשוב לשמור על מרחב האתר בכדי שלא 

יהפוך ל-״אי״. דוגמא לפגיעה בערכו הנופי של אתר נקודתי הינה למשל חורבת בניה, הנמצאת בצמוד ליישוב נטע.

• 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.

• יכולת השיקום הנופי )ולא בהכרח האקולוגי( במישורי הלס ובעמקים, היא גבוהה בהרבה 	 פוטנציאל שיקום והתחדשות: 
לעומת יכולת השיקום הנופי של פיתוח בשטחי הגבעות.
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3.3. אפיון יחידות הנוף
יהודה  ומשיק בקצוותיו לחטיבות הנוף של הרי  ככולו בחטיבת הנוף של השפלה,  רובו  נמצא  בראייה ארצית, מרחב הסקר 
חד  הינו  הסקר  במרחב  והשפלה  יהודה  הרי  של  הנוף  חטיבות  בין  המעבר  )במערב(.  המערבי  החוף/הנגב  ומישור  )במזרח( 
יחסית, ולאורכו נקבע תוואי “הקו הירוק״. שטחים זעירים בחלקו המזרחי של הסקר משתייכים לחטיבת הנוף של הרי יהודה. 
מנגד, המעבר בין חטיבות הנוף של השפלה ומישור החוף באזור זה, אינו מאופיין במעבר חד וברור. קיים גבול טופוגרפי בין 
השפלה הגבוהה לשפלה הנמוכה, אולם קשה “לשים את האצבע״ על המעבר מהשפלה הנמוכה אל מישור החוף. בציר צפון-

דרום, מקובל לקבוע את גבולו הצפוני של הנגב המערבי באפיק נחל שקמה.

שטח הסקר חולק לשבע יחידות נוף, תוך התחשבות בגיאולוגיה, בטופוגרפיה ובתכסית שמאפיינות את המרחב. חלוקה זו 
מביאה בחשבון גם את החלוקה לחטיבות נוף, כך שיחידת נוף אחת נמצאת בחטיבת הנוף של הרי יהודה, שלוש יחידות נוף 
שבע  החוף.  מישור  אל  מהשפלה  המעבר  באזור  או  הנמוכה  בשפלה  נמצאות  נוף  יחידות  ושלוש  הגבוהה  בשפלה  נמצאות 
יחידות הנוף הן: מורדות הר חברון )ששייכת להרי יהודה/חברון(; גבעות גומר, בקעת יבל ונחל אדוריים עליון )ששייכות לשפלה 
הגבוהה(; וגבעות כלך, גבעות מאחז ונחל אדוריים תחתון )ששייכות לשפלה הנמוכה(. יחידות הנוף נבדלות זו מזו גם בהיבטים 
התיישבותיים. כך למשל, מהווה יחידת בקעת יבל מרחב חקלאי פתוח, ואילו יחידת גבעות גומר רובה ככולה היא מרחב ללא 

בנייה ופיתוח.

טופוגרפיים  מאפיינים  פי  על  לעיתים  נעשתה  זו  נוספת  חלוקה  נוף.  לתת-יחידות  חולקו  הן  הנוף,  יחידות  שהוגדרו  לאחר 
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 שבע היחידות הללו לשישים ושלוש תת-יחידות נוף, המופיעות גם הן במפת יחידות הנוף 

)מפה 8(. לכל אחת מתת-יחידות הנוף נקבעה ערכיות נופית כמתואר בסעיף הקודם.

בהתווייה הסופית של גבולות יחידות הנוף ותת-יחידות הנוף נעשה מאמץ להצמיד במידת האפשר את גבולותיהן לגבולות 
הסיבה  צומח.  יחידות  של  “חיתוך״  דרש  הטופוגרפי/חזותי  ההיגיון  שבהם  למקרים  פרט  זאת,  הצומח.  יחידות  של  המיפוי 
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 פירוט יחידות הנוף ותת-יחידות הנוף, ומצוינת הערכיות הנופית-תרבותית שניתנה לכל תת-יחידת נוף. מפת הערכיות 
הנופית מופיעה לאחר פרק תרבות האדם.

3.3.1. מורדות הר חברון
יחידת נוף זו משתרעת בשטח קטן בגבולו המזרחי של הסקר, ומהווה למעשה “זנב״ שנוצר בעקבות קביעת תוואי גדר ההפרדה 
ממזרח לקו הירוק. קו היישובים עתניאל – נטע, מהווה גבול גיאולוגי וגיאומורפולוגי ברור, כאשר מצפון לגבול זה יש מערכת 
ערוצים עמוקה ומסועפת, שבה ומסביב לה נחשפות רוב התצורות הגיאולוגיות של הרי יהודה. מדרום לגבול זה נחשפת רק 

תצורת בענה, ומערכת הערוצים קצרה ורדודה למדי. במצלעות עצמן נחשפות בעיקר תצורת מנוחה וקונגלומרט בית ניר.

בשל קנה המידה של הסקר, קשה לעמוד על הגבולות בין החלקים הצפוני והדרומי, אך כל תחום היחידה בסקר זה שייך לחלק 
הדרומי בלבד. בגבולות היחידה נמצא אתר העתיקות תל בית-מירשם )תל בית מירסים( הנחשב לאחד התילים המקראיים 

החשובים בארץ, אם כי אין לו זיהוי מוסכם.

היחידה נושקת לכביש 358, ולכן בעלת נצפות גבוהה, הן מתוואי הכביש והן מהגבעות המרכזיות בקרבתו )גבעת מרשם 
וגבעת מורן(.
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חברון  הרי  למורדות  תצפית   :4 תמונה 
באזור תל בית-מירשם

מאפייני היחידה
יחידת נוף זו הינה הקטנה ביותר במרחב הסקר, ומאופיינת במערך של שלוחות המשתפלות מערבה, וביניהן עמקים מעובדים 

)כיום או בעבר(. יחידה זו משתייכת לחטיבת הנוף “הרי יהודה״. שטח היחידה בגבולות הסקר הינו 1 קמ״ר.

גבולות היחידה
מרבית גבולות היחידה נקבעו לפי גבולות הסקר:

• בצפון – “עמק נצרני״ בנחל דומה.	
• במזרח – גבול הסקר )תוואי חומת ההפרדה(.	
• בדרום – צומת חוות אלה.	
• במערב – כביש 358 וגבול עמק התלם )בקעת יבל(.	

אגני ניקוז
יובלו נחל אדוריים. בתחומי היחידה יש קו פרשת מים מקומי, כאשר חלקה  כל תחום היחידה נמצא באגן נחל שקמה דרך 
הצפוני של היחידה מתנקז לנחל דומה )וממנו לנחל אדוריים(, ואילו רוב תחום היחידה מתנקז לנחל כלך )וממנו לנחל אדוריים(.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע נע בין 476 מ׳ מעפה״י בפסגת תל בית-מירשם ל-400 מ׳ מעפה״י בשולי עמק נצרני.

מסלע וקרקע
המסלע המרכזי ביחידה הינו קונגלומרט בית ניר. ליד צומת חוות אלה נחשף קירטון מתצורת ע׳רב, ובמורדות תל בית-מירשם 
)חוואר,  נדיר במרחב הסקר של תצורת צקלג  וצור(. בצמוד לחומת ההפרדה נמצא מחשוף  )קירטון  נחשפת תצורת עדולם 
חלוקים ומאובנים(, ומדרום לו פס צר של תצורת מישאש )צור(. העמקים בשטח היחידה מכוסים בקרקעות סחף אלוביאליות.

מקורות מים
בתחום הסקר קיימים מספר בורות מים, בעיקר במורדותיו הצפוניים של תל בית-מירשם )חלק מהבורות פעילים גם כיום(.

יישובים
אין יישובים בתחומי היחידה. בצמוד וממזרח לחומת ההפרדה, נמצאים במקטע זה הכפרים בית מירסים ואל-בורג׳.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
בגבול היחידה עובר כביש 358, וממנו נצפות גבוהה לשטח היחידה. היחידה נצפית גם מהפסגות הגבוהות ממערב לה.

לאורך כביש 358 עובר קו מתח. בדופן המזרחית של היחידה נמצאת חומת ההפרדה )הוחלפה מגדר הפרדה “סטנדרטית״ 
לחומת בטון גבוהה(, המהווה מכשול אקולוגי מרכזי במרחב.

ראוי לציון כי ביערות קק״ל באזור שולבו גם מיני שיטה זרים, שחלקם בעלי פוטנציאל פלישה.
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תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
תל בית-מירשם )תל בית מירסים( הינו אחד התילים המקראיים החשובים בשפלה, אם כי זיהויו הקדום אינו ידוע. אתר נוסף 

הינו בית חווה חקלאי הממוקם כקילומטר מדרום לתל, והוסדר בו שביל מטיילים קצר.

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
נוף הצומח משלב יער אורנים בצפיפות משתנה עם תת-יער של בתת סירה קוצנית ואשחר א״י בשלוחות, וצומח עשבוני בן-

חלוף עם שיחים פזורים בתל בית-מירשם ובמורדותיו.

ייחוד חזותי ותרבותי
נוף הכפיפה של הרי יהודה לעבר השפלה הינו מהאלמנטים הנופיים הדרמטיים במרכז הארץ. מצפון למרחב הסקר, כפיפה 
זו נמצאת כמה קילומטרים ממזרח ל״קו הירוק״, ואינה נצפית היטב משטחי מדינת ישראל. גם מדרום למרחב הסקר, יחידת 
נוף זו נמצאת כמעט כולה ממזרח לחומת ההפרדה. כלומר, זהו אחד האזורים המעטים המציע למטיילים תצפית נוף איכותית 

ויחסית בלתי מופרת לעבר גב הרי חברון.

תת-יחידות נוף

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 
נופית

תל בית 1.01
מירשם

תל ארכיאולוגי בשטח נרחב שבו נערכו חפירות רבות. 
מצפון לתל נכלל בתת היחידה גם אתר ח׳רבת נצרני.

 אתר עתיקות מרכזי, תצפית
ונצפות גבוהות.

5 – מירבית

יער בית 1.02
מירשם

שלוחות מיוערות ועמקים רדודים ביניהן. אתר 
מרכזי – חוות מירשם.

5 – מירביתתצפית ונצפות גבוהות.

3.3.2. בקעת יבל
יחידת נוף זו משתרעת על-פני שטח קטן בדופן הדרומית-מזרחית של הסקר. זהו הקצה הצפוני ביותר של בקעה רחבת ידיים 
המשתרעת בין הר חברון לדרום השפלה, מאזור לקיה בדרום עד תל בית-מירשם בצפון )והמהווה בתורה, חלק ממערך עמקי 
התלם בגבול ההר והשפלה(. כל תחום הבקעה מעובד באופן אינטנסיבי, אם כי בשל קנה המידה של הסקר הוכללו בגבולות 
ולכן בעלת נצפות גבוהה, הן  היחידה גם שטחים מיוערים במדרונות הסמוכים לבקעה עצמה. היחידה נושקת לכביש 358, 

מתוואי הכביש והן מהגבעות המרכזיות בקרבתו )גבעת מרשם וגבעת מורן(.

תמונה 5: מרבדי פריחה בשוליה הצפוניים 
של בקעת יבל, מבט דרומה

מאפייני היחידה 
יחידת נוף זו הינה המיושבת ביותר במרחב הסקר, ומאופיינת בבקעה צרה וארוכה המתרחבת כלפי דרום. בשוליה היישובים 

שומריה וחוות אלה. יחידה זו משתייכת לחטיבת הנוף “השפלה״. שטח היחידה בגבולות הסקר הינו 2.5 קמ״ר.
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גבולות היחידה
• בצפון – תל בית-מירשם.	
• במזרח – יער בית-מירשם וגבול הסקר )תוואי חומת ההפרדה(.	
• בדרום – גבול הסקר )לאורך נחל יבל לערך(.	
• במערב – יער חוות אלה, קצה שומריה, יער מורן עד באר קנס.	

אגני ניקוז
כל תחום היחידה נמצא באגן נחל שקמה דרך ערוץ נחל יבל, שהינו יובל של נחל כלך המתנקז לנחל אדוריים ומשם לנחל שקמה.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע נע בין 430 מ׳ מעפה״י בכביש 358 מצפון לחוות אלה, ל-330 מ׳ מעפה״י בשפך נחל יבל לנחל כלך.

מסלע וקרקע
העמקים בשטח היחידה מכוסים בקרקעות סחף אלוביאליות. בשוליה המערביים של הבקעה נחשפות תצורות ע׳רב )קירטון( 

וטקיה )חוואר(.

מקורות מים
בתחום היחידה נמצאת באר אל-ביארה, המהווה את באר המים ההיסטורית של הכפר אל-בורג׳ )יבשה כיום(.

יישובים
בתחומי היחידה ממוקמים היישובים שומריה )המאוכלס במפוני גוש קטיף( וחוות אלה.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
בגבול היחידה עובר כביש 358, וממנו נצפות גבוהה לשטח היחידה. היחידה נצפית גם מהפסגות הגבוהות ממערב לה.

לאורך כביש 358 עובר קו מתח. בדופן המזרחית של היחידה, נמצאת חומת ההפרדה )הוחלפה מגדר הפרדה “סטנדרטית״ 
לחומת בטון גבוהה(, המהווה מכשול אקולוגי מרכזי במרחב.

הפרה נוספת בתחום היחידה הינה כביש הגישה למחנה איתן, וכן ראוי לציון הגידור ההיקפי סביב שטחי חוות אלה.

תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
אלו בארות עתיקות ששופצו  ובאר קנס במערב.  בצפון  הינן שתי הבארות: אל-ביארה  היחידה  האתרים המרכזיים בתחום 

בתקופת המנדט הבריטי.

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
הצומח ביחידה משלב שטחי חקלאות )גידולי בעל( ויער קק״ל. בשטחים החקלאיים יש באביב מרבדי פריחה מרשימים של לפתית, 
המגודלת באופן מסחרי להפקת שמן הקנולה. במחשוף תצורת טקיה ישנו טיפוס צומח ייחודי בשליטת מלעניאל מצוי ומלחית אשונה.

ייחוד חזותי ותרבותי
בקעת יבל הינה “השער״ הצפוני לעבר בקעות באר שבע וערד. בחלקה הצפוני של היחידה ניתן לראות את החיבור בין העמקים 

הרדודים היורדים מהר חברון לבקעה הגדולה.

תת-יחידות נוף

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 
נופית

מרבדי פריחה מרהיבים באביב של לפתית רצועת שדות חקלאיים בקרבת כביש 358.שדות אלה2.01
)גידול חקלאי להפקת שמן קנולה(, 

בעלי נצפות גבוהה מאד מהכביש.

3 – גבוהה

3 – גבוההחלק מה-״מסגרת״ סביב הבקעה.יער צעיר יחסית הסובב את חוות אלה.יער אלה2.02

בנוישטח בנוי.חוות בודדים ותיקה.חוות אלה2.03

בקעת יבל 2.04
מזרח

פסיפס של שטחים חקלאיים, רצועות לא מעובדות 
ויערות קק״ל. אתר מרכזי – אל-ביארה )באר אל-בורג׳(.

נצפות גבוהה מכביש 358, אך ללא 
האלמנט של מרבדי פריחה נרחבים.

2 – בינונית

בנוישטח בנוי.יישוב כפרי, המאוכלס כיום במפוני גוש קטיף.שומריה2.05

רצועה צרה וארוכה לאורך כביש הגישה למחנה איתן נחל יבל2.06
וערוץ הנחל. אתרים עיקריים – באר קנס, מצוק לס.

הנחל כמעט שאינו נצפה מסביבתו 
הקרובה.

1 – נמוכה
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3.3.3. גבעות גומר
יחידת נוף זו הינה הגדולה ביותר במרחב הסקר, ומהווה את ה״לב השמור״ של המרחב, כמו גם אחד האזורים השמורים ביותר 

בשפלה. כמעט כל המרחב משמש לאימוני צה״ל, ובשוליו ממוקמים היישובים נטע ומחנה איתן.

מראשי הגבעות הבולטות באזור יש נצפות גבוהה לטווח של קילומטרים רבים, אולם היחידה עצמה באופן כללי כמעט שלא 
נצפית משטחים גובלים )למעט תצפיות נוף מגב הר חברון(.

תמונה 6: נוף הגבעות מצפון לגבעת גומר, 
מבט מזרחה. ברקע הרי חברון

מאפייני היחידה 
יחידת נוף זו הינה השמורה והגדולה ביותר במרחב הסקר, ומאופיינת במכלול גבעות בשיפוע בינוני ומערכת ערוצים מסועפת 
ביותר. בשולי היחידה נמצאים היישובים נטע ומחנה איתן. יחידה זו משתייכת לחטיבת הנוף “השפלה״. שטח היחידה בגבולות 

הסקר הינו 46 קמ״ר.

גבולות היחידה
• בצפון – נחל אדוריים.	
• במזרח – גבול הסקר )תוואי חומת ההפרדה( ובקעת יבל.	
• בדרום – בקעת יבל.	
• במערב – קו תל אגרה – חורבת כישור וגבול הסקר.	

אגני ניקוז
כל תחום היחידה נמצא באגן נחל שקמה. חלקה הצפוני של היחידה מתנקז לנחל שקמה דרך נחל אדוריים ויובלו נחל דומה. 

חלקה הדרומי של היחידה מתנקז לנחל כלך ודרכו לנחל אדוריים.

ביחידה יש עשרות ערוצים קצרים רבים ללא שם. לשלושת הארוכים שבהם אנו מציעים את השמות “נחל אגרה״ )ראשיתו 
ממזרח לגבעת גומר(, “נחל גומר״ )ראשיתו מדרום לגבעת גומר( ו-״נחל מורן״ )ראשיתו ממערב לגבעת מרשם(.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע נע בין 486 מ׳ מעפה״י בגבעת מורן ל-290 מ׳ מעפה״י למרגלות תל אגרה.

מסלע וקרקע
וצור(. באזור תל עיטון וטור  ורובה ככולה בנוי מתצורת עדולם )קירטון  יחידת הנוף היא מאד הומוגנית מבחינה גיאולוגית, 
א-נימר שבצפון-מזרח היחידה, נחשפת תצורת מרשה הקירטונית, ואילו בכתמים מעטים שהגדול שבהם הינו בגבעת מרשם, 
נחשף קונגלומרט בית ניר. במחשוף קטן במערב גבעת מרשם, נחשפת תצורת צקלג )חוואר, חלוקים ומעט מאובנים(. העמקים 

בשטח היחידה )בעיקר לאורך נחל דומה( מכוסים בקרקעות סחף אלוביאליות. 
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מקורות מים
לצד מרבית היישובים הקדומים בתחום היחידה נחפרו בארות מים – תל עיטון, חורבת גומר, חורבת כישור )3 בארות סמוכות(, 
ח׳רבת אום א-שוקף וחורבת מורן. ביישובים הקדומים נמצאים גם בורות מים, שרובם המכריע יבשים כיום. ראוי לציון ריכוז 

גבי סלע בגבעת מרשם – יחיד מסוגו במרחב הסקר.

יישובים
בתחומי היחידה ממוקמים היישובים נטע )המאוכלס במפוני גוש קטיף( ומחנה איתן.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
בגבול היחידה עובר כביש 358, וממנו נצפות מוגבלת לשטח היחידה. תחום היחידה עצמו מאופיין בנצפות גבוהה מאד ותצפיות 

נרחבות, בעיקר מראשי הגבעות לכיוון מערב.

לאורך כביש 358 עובר קו מתח. בדופן המזרחית של היחידה, נמצאת חומת ההפרדה )הוחלפה מגדר הפרדה “סטנדרטית״ 
לחומת בטון גבוהה(, המהווה מכשול אקולוגי מרכזי במרחב.

סביב היישובים נטע ומחנה איתן יש מספר הפרות, וביניהן תוואי דרך הפטרולים הישנה ששודרגה ועבירה לכל רכב, ריכוזי 
מטווחים ובריכות הביוב של מחנה איתן. כמו כן, בקרבת גבעת גומר יש מתקן בטחוני מגודר.

הפרה ויזואלית נוספת נובעת מהשימוש בחומרים מעכבי בעירה לאורך הדרכים באזור, מה שמביא להבדלים בצמחייה בשולי 
הדרכים לעומת הנוף הפתוח.

תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
ובראשון ח׳רבת אום א-שוקף, המייצגת שילוב שמור היטב של  האתרים המרכזיים בתחום היחידה הינן החורבות העתיקות, 
יישוב מערות ומבני אבן. למיטב ידיעתנו, זהו “כפר המערות״ השמור ביותר בישראל. חורבות מרשימות נוספות הן: חורבת מורן, 
חורבת כישור, חורבת עיטון וחורבת נקיק. בכולן בולט ריבוי מבנים קדומים המשולבים עם מערות מגורים ובורות מים, ובחלקן 
תועדו מערכות מסתור ובתי-קברות עתיקים. כמו כן, יצויין התל המקראי תל עיטון, אותו מקובל כיום לזהות עם עגלון המקראית.

הגבעות דלות יחסית במתקנים חקלאיים קדומים, אולם ראוי לציון ריכוז נרחב של מבנים בודדים שזוהו בעבר ע״י הארכיאולוגים 
כשומרות. מספר השומרות גדול בהרבה ממספר הגתות שנמצאו בפועל. בחפירה שנערכה באביב 2019 באחד המבנים, הסתבר 
כי מדובר במגדל שמירה לצרכים צבאיים מתקופת שלהי ממלכת יהודה, וייתכן שגם חלק מהמבנים הנוספים שהוגדרו בעבר 

כשומרות הינן למעשה מגדלים צבאיים ולא מתקנים חקלאיים אזרחיים.

אלמנט חשוב נוסף, הבולט במיוחד בחבל ארץ זה, הינו מערכת הדרכים העתיקות, שהשתמרה כאן בצורה מרשימה ולעיתים 
ניתן לעקוב אחרי הדרכים לאורך מאות מטרים.

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
אופי הצומח באזור הינו עשבוניים בני-חלוף עם שיחי אשחר ארץ-ישראלי פזורים, עם מעט שטחי שיחייה פתוחה בשלטון 
אשחר ואלת המסטיק בצפון המרחב. זאת, כתוצאה משריפות תכופות שמעצבות את דמות הנוף. בחלק המזרחי של המרחב, 

שבו פעילות הצבא מוגבלת, יש בעיקר בתה פתוחה/בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית ואשחר א״י.

לעולם בעלי-חיים עשיר  קיום  דבר המאפשר  ונטול התשתיות,  הינו עצם המרחב הפתוח הגדול  באזור  ערך הטבע המרכזי 
ומגוון, הכולל גם מגוון יונקים גדולים ואף טורפים גדולים, כגון צבוע מפוספס ובעבר גם גירית הדבש. במצוקים ובמערות מקנן 

גדול דורסי הלילה של ישראל – אוח עיטי, ועל צמרות עצים מקננים חיוויאי ועקב עיטי.

ייחוד חזותי ותרבותי
המרחב הפתוח הגדול ונטול התשתיות, יחד עם שרידי היישובים העתיקים ותכסית הצמחייה הדלילה, מציעים למבקרים ערך 

נופי יוצא דופן, ומן הראוי אף לשקול הכרזה על מכלול החורבות והמרחב הפתוח בסביבתן כאתר מורשת עולמית.
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תת-יחידות נוף

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 
נופית

גוש גבעות מצפון לנטע. אתר מרכזי – מאגר מים טור א-נימר3.01
חצוב מעל נחל אדוריים.

חלק ממכלול השטחים הפתוחים 
במרחב. נצפות גבוהה יחסית.

3 – גבוהה

בנוישטח בנוי.יישוב כפרי, המאוכלס כיום במפוני גוש קטיף.נטע3.02

גוש גבעות מדרום לנטע. אתרים מרכזיים – חורבת גבעות בניה3.03
בניה, ח׳רבת אום מולסים.

חלק ממכלול השטחים הפתוחים במרחב. 
נצפות גבוהה יחסית, אתרים ארכיאולוגיים.

3 – גבוהה

2 – בינוניתנצפות נמוכה )הנחל “נבלע״ בעמק הסובב(.חלקו של נחל דומה בתחומי עמק התלם.נחל דומה עליון3.04

 הקצה הדרומי-מערבי של עמק תלם הנמשךעמק נצרני3.05
ברצף מבית עווא עד לכאן )רובו המכריע מעבר 

לחומת ההפרדה(.

שטח חקלאי ובו מרבדי פריחה צהובים 
של לפתית באביב.

3 – גבוהה

תל צר וארוך מעל נחל אדוריים, המזוהה עם העיר תל עיטון3.06
המקראית עגלון.

4 – גבוהה אתר עתיקות מרכזי במרחב.
מאד

מרחב גבעות הצופה לעבר נחל אדוריים. אתרים גבעות עיטון3.07
מרכזיים – חורבת עיטון, באר עיטון.

מכלול ארכיאולוגי חשוב, כולל חלק ניכר 
מבתי הקברות הקדומים של תל עיטון.

4 – גבוהה 
מאד

4 – גבוהה חלק ממכלול השטחים הפתוחים במרחב.רכס גבעות נרחב ממזרח לנחל דומה.גבעות דומה3.08
מאד

חורבת אום 3.09
א-שוקף

 יישוב קדום נרחב המשלב מערות ומבני אבן, 
בורות מים וחצרות.

מכלול נוף תרבות יוצא מן הכלל, 
המהווה את הדוגמה השמורה ביותר 

בישראל להתיישבות זו.

5 – מירבית

4 – גבוהה חלק ממכלול השטחים הפתוחים במרחב.השלוחה המזרחית של ח׳רבת אום א-שוקף. חורבת חוורן3.10
מאד

נחל דומה 3.11
תחתון

4 – גבוהה חלק ממכלול השטחים הפתוחים במרחב.עמק נחל צר ומפותל בין הגבעות.
מאד

מכלול מרשים של גבעות וערוצים רדודים, עם גבעות גומר3.12
דרכים עתיקות ושרידי מספר יישובים קדומים. 

 אתרים בולטים – חורבת גומר, חורבת נקיק, 
חורבת מוץ, גבעת גומר.

מרחב ברמת שימור יוצאת דופן ונטול 
הפרות חזותיות.

5 – מירבית

חלק ממכלול השטחים הפתוחים גבעה מבודדת יחסית המוקפת בנפתול נחל אדוריים.תל אגרה3.13
במרחב, ואלמנט נופי מובחן.

4 – גבוהה 
מאד

ריבוי הפרות בשטח כתוצאה מפעילות עמק גדול יחסית בקנה מידה מרחבי.עמק חריש3.14
צבאית בעבר.

2 – בינונית

שרידי יישוב מערות נרחב, הכולל גם מכלאות צאן, חורבת כישור3.15
בורות ומבנים קדומים.

חלק ממכלול השטחים הפתוחים 
במרחב ואלמנט נופי מובחן היטב.

4 – גבוהה 
מאד

נחל כלך 3.16
תיכון

3 – גבוההחלק ממכלול השטחים הפתוחים במרחב.עמק נחל צר ומפותל בין הגבעות.

ריכוז חשוב של גבי מים וגבול תפוצה גבעה גבוהה ובולטת עם תצפית נוף איכותית.גבעת מרשם3.17
דרומי למיני חורש ים-תיכוני.

5 – מירבית

אזור השלוחות ממערב לגבעת מרשם. אתר בולט – מרשם מערב3.18
בית-בד ממערב לחוות אלה.

4 – גבוהה חלק ממכלול השטחים הפתוחים במרחב.
מאד

חלקן הדרומי-מזרחי של גבעות גומר. אתרים גבעות מורן3.19
מרכזיים – גבעת מורן וחורבת דגש.

4 – גבוהה חלק ממכלול השטחים הפתוחים במרחב.
מאד

1 – נמוכהשטח מופר ובעל נצפות נמוכה.עמק מופר ובו מאגרי הביוב של מחנה איתן.מאגרי ביוב3.20

מכלול יישוב מערות ומבנים קדומים, בורות מים חורבת מורן3.21
וגדרות אבן.

חורבה מרשימה הממוקמת בראש קו 
הרכס.

5 – מירבית

4 – גבוהה חלק ממכלול השטחים הפתוחים במרחב.יער קק״ל בוגר. אתר מרכזי – מערכת מסתור מורן.יער מורן3.22
מאד

בנוישטח בנוי.מחנה צבאי שהוקם באמצע שנות ה-2000.מחנה איתן3.23
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ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 
נופית

חלק ממכלול השטחים הפתוחים אזור גבעות ממערב לנחל כלך עד גבול הסקר.כלך מערב3.24
במרחב. באזור זה הנופים פחות 

דרמטיים בהשוואה למזרח השטח.

3 – גבוהה

נחל כלך 3.25
בתחום המחנה

נצפות מרחבית נמוכה בשל הפיתוח ערוץ נחל כלך.
מסביב.

1 – נמוכה

מטווחים 3.26
מערביים

בנוישטח בנוי.קריית מטווחים מערבית של מחנה איתן.

1 – נמוכהשטח מופר יחסית ובעל נצפות נמוכה.עמק נחל כלך ממערב ליער מורן.כלך דרום3.27

גבעת 3.28
הצנחנים

 רכס גבעות הצופה לנחל כלך. אתר מרכזי – 
תצפית גבעת הצנחנים.

3 – גבוההחלק ממכלול השטחים הפתוחים במרחב.

3.3.4. נחל אדוריים עליון
יחידת נוף זו משתרעת בשטח קטן בדופן הצפונית של הסקר. נחל אדוריים הינו הנחל הגדול ביותר באזור )למעט נחל שקמה, 
שאינו בתחום הסקר הנוכחי( ובעל נוכחות ממשית בנוף. עם זאת, הנחל כמעט שאינו נצפה מכבישי ויישובי הסביבה. בחרנו 
לחלק את הנחל לשניים, כאשר בחלקו העליון של הנחל )היחידה הנוכחית( קיימים שטחים חקלאיים בהיקף משמעותי, ואילו 

מורד הנחל )היחידה הבאה( נותר פראי יחסית ועם ריבוי מחשופי קירטון בגדת הנחל.

תמונה 7: מבט מתל עיטון לטור א-נימר 
ולנחל אדוריים

מאפייני היחידה 
יחידת נוף זו הינה צרה וארוכה, ומותווית לאורך עמק נחל אדוריים. הנחל עצמו עובר לרוב בשולי עמק הנחל ולא במרכזו. בשל 
אופן קביעת גבולות הסקר, גבולה הצפוני של יחידת הנוף נקבע באופן שרירותי. יחידה זו משתייכת לחטיבת הנוף “השפלה״. 

שטח היחידה בגבולות הסקר הינו 1 קמ״ר.

גבולות היחידה
• בצפון – גבול הסקר.	
• במזרח – גבול הסקר.	
• בדרום – קו הגבעות בשולי עמק נחל אדוריים.	
• במערב – תעלת ההסטה בנחל אדוריים.	

אגני ניקוז
כל תחום היחידה נמצא באגן נחל שקמה דרך נחל אדוריים. בקצה המזרחי של היחידה, מתלכדים שלושה ערוצים של נחל 

אדוריים )ואדי אל-עג׳לה בדרום, ערוץ מכיוון אל-מג׳ד במרכז ונחל אדוריים עליון בצפון(.
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רום פני הקרקע
רום פני הקרקע נע בין 400 מ׳ מעפה״י במפגש חומת ההפרדה ל-270 מ׳ מעפה״י בתעלת ההסטה בנחל אדוריים.

מסלע וקרקע
כי לפי המפה הגיאולוגית, חלקים מעמק הנחל נמצאים  העמקים בשטח היחידה מכוסים בקרקעות סחף אלוביאליות, אם 

בתצורת עדולם )קירטון וצור(.

מקורות מים
מאגר אדוריים נמצא בתחום היחידה. מאגר זה הוקם בשנות ה-60׳, וכיום מכוסה בצמחיית גדות צפופה.

יישובים
אין יישובים בשטח היחידה.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
בשל מיקום היחידה בניצב לכביש 358, הנצפות מהכביש מצומצמת ביותר. היחידה נצפית מהגבעות הסמוכות אליה.

תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
האתר המרכזי בתחום היחידה הינו סכר אדוריים, וסביבו שטחים חקלאיים שפותחו בשנות ה-60׳.

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
הצומח ביחידה משלב שטחי חקלאות )שדות ומטעים, כרמי זיתים בקרבת חומת ההפרדה(, אזור צמחיית גדות במאגר אדוריים, 
ומישורים שעובדו בעבר וכיום נשלטים ע״י עשבוניים דגניים בני-חלוף לאורך גדות הנחל. באפיק עצמו תשתית חלוקים שעליה 

עשבוניים בן-קיימא עם מעוצים פזורים, בשלטון חרחבינה מגובבת, סירה קוצנית ואשחר א״י.

ייחוד חזותי ותרבותי
שטחים  פיתוח  בדמות  נרחבת  התערבות  עבר  אמנם  הנחל  של  זה  חלק  בשפלה.  הגדולים  הנחלים  אחד  הינו  אדוריים  נחל 

חקלאיים, אולם האזור עדיין נהנה ממיעוט תשתיות.

תת-יחידות נוף

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 
נופית

זיתי נחל 4.01
אדוריים

פסיפס של כרמי זיתים ושטחי חקלאות נטושה 
לאורך ואדי אל-עג׳לה.

 תבנית נוף נדירה בתחומי הסקר 
)אם כי אופיינית לשטחים שממזרח 

לחומת ההפרדה(.

3 – גבוהה

נחל אדוריים 4.02
עליון

עמק נחל יחסית לא מופר )בפרט עמק נחל פתוח ולא מעובד.
בהשוואה לנחלים חשובים אחרים באזור(.

3 – גבוהה

חקלאות סכר 4.03
אדוריים

שטח חקלאי אינטנסיבי. לא קיים מופע פסיפס של מטעים, ובמרכזו מאגר אדוריים.
של גוף מים פתוח.

2 – בינונית

3 – גבוההנפתול נרחב, המהווה תבנית נוף מרשימה.שטחי חקלאות בעל במורד סכר אדוריים.עוטף תל אגרה4.04
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3.3.5. נחל אדוריים תחתון
ראו תיאור ביחידת הנוף הקודמת לגבי נחל אדוריים בכלל. ביחידה הנוכחית נכלל מורד הנחל שבתחום הסקר, שנותר פראי 

יחסית ועם ריבוי מחשופי קירטון בגדת הנחל.

תמונה 8: מחשוף קירטון במורד נחל אדוריים

מאפייני היחידה 
יחידת נוף זו הינה צרה וארוכה, ומותווית לאורך עמק נחל אדוריים. הנחל עצמו עובר לרוב בשולי עמק הנחל ולא במרכזו. באזור 
זה, הנחל מאופיין בריבוי מחשופי קירטון, ואינו מעובד. בשל אופן קביעת גבולות הסקר, גבולה הצפוני של יחידת הנוף נקבע 

באופן שרירותי. יחידה זו משתייכת לחטיבת הנוף “השפלה״. שטח היחידה בגבולות הסקר הינו 1 קמ״ר.

גבולות היחידה
• בצפון – גבול הסקר.	
• במזרח – קצה עמק תל אגרה.	
• בדרום – קו הגבעות בשולי עמק נחל אדוריים.	
• במערב – סמוך לכביש 6.	

אגני ניקוז
כל תחום היחידה נמצא באגן נחל שקמה דרך נחל אדוריים.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע נע בין 270 מ׳ מעפה״י בראש תעלת ההסטה בנחל אדוריים ל-180 מ׳ מעפה״י במורד היחידה.

מסלע וקרקע
כי לפי המפה הגיאולוגית, חלקים מעמק הנחל נמצאים  העמקים בשטח היחידה מכוסים בקרקעות סחף אלוביאליות, אם 

בתצורת עדולם )קירטון וצור(, ובחלק המערבי תצורת מרשה )קירטון(.

מקורות מים
לא  ישראל, אך  נוספת במעלה הנחל מוזכרת בסקר הארכיאולוגי של  לנחל אדוריים. באר  כלך  נחל  נמצאת בשפך  כלך  באר 

אותרה במהלך הסקר הנוכחי.

יישובים
אין יישובים בשטח היחידה.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
היחידה נצפית מהגבעות הסמוכות אליה, ומחשופי הקירטון מהווים אלמנט בולט בנוף ההומוגני יחסית.
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תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
האתר המרכזי בתחום היחידה הינו תעלת ההסטה החצובה בקרבת תל אגרה. אתרים בולטים נוספים הינם באר כלך ו״מערות הצלב״.

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
הצומח ביחידה מגוון: צומח מחשופי קירטון בו בולטים קורנית מקורקפת, שמשון הדור ומלחית אשונה, עמקי לס שעובדו 
בעבר וכיום נשלטים ע״י עשבוניים דגניים בני-חלוף, ותשתית חלוקים עליה עשבוניים בני-קיימא עם עצים בודדים בשלטון 

חרחבינה מגובבת, שלהבית קצרת-שיניים ואלה אטלנטית. ראוי לציון ריכוז גדול למדי של עצי אלה אטלנטית לאורך הנחל.

ייחוד חזותי ותרבותי
נחל אדוריים הינו אחד הנחלים הגדולים בשפלה. הנחל כמעט שלא עבר התערבות בעת החדשה, וגם פעולות ייעור שנערכו 

באזור משתרעות על-פני שטח מצומצם למדי. מחשופי הקירטון בולטים למדי בנוף האזור.

תת-יחידות נוף

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 
נופית

נחל אדוריים 5.01
תיכון

רצועת נחל צרה וארוכה שבה מופיעים לסירוגין 
מחשופי קירטון. אתרים בולטים – תעלת ההסטה, 

באר כלך, מערות הצלב. שם תת היחידה “נחל 
אדוריים תיכון״ כיוון שבפועל הנחל ממשיך גם גם 

בתת היחידה "מורד נחל אדוריים" )7.01(.

ערוץ שמור היטב כמעט ללא פיתוח, 
ולאורכו מופעי מצוקים.

5 – מירבית

עמק נחל פתוח ולא מעובד. השטח נפגע קשות עמק התעלה5.02
מפעילות רכבי שטח באזור.

 תא שטח פגוע יחסית הממוקם
במרחב ערכי.

2 – בינונית

3.3.6. גבעות כלך
יחידת נוף זו משתרעת בשטח נרחב למרגלות גבעות גומר, המשתפל בהדרגה מערבה. נופי האזור פחות “דרמטיים״ בהשוואה 

לגבעות שממזרח, אולם מחורצים יותר מאשר ביחידת הנוף הגובלת במערב.

תמונה 9: נוף בחלק הצפוני של גבעות כלך 

מאפייני היחידה 
יחידת נוף זו מוגדרת במידה רבה לפי יחידות הנוף הגובלות בה. גבולה המזרחי של היחידה הינו גבול גיאומורפולוגי בין השפלה 
הנמוכה לשפלה הגבוהה, ואילו הגבול המערבי הינו גבול גיאולוגי בין תצורת עדולם )הבונה את יחידת הנוף( לשטחי הלס. 

יחידה זו משתייכת לחטיבת הנוף “השפלה״. שטח היחידה בגבולות הסקר הינו 25 קמ״ר.

גבולות היחידה
• בצפון – קו הגבעות בשולי עמק נחל אדוריים.	
• במזרח קו תל אגרה – חורבת כישור )דרך הכורכר המחלקת את שטח האש לשניים(.	
• בדרום – גבול הסקר.	
• במערב – קו המגע בין תצורת עדולם לשטחי הלס.	
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אגני ניקוז
כל תחום היחידה נמצא באגן נחל שקמה דרך נחל אדוריים. מרבית תחום היחידה מתנקז לנחל כלך וממנו לנחל אדוריים.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע נע בין 330 מ׳ מעפה״י באזור הלש״בייה בדרום היחידה ל-200 מ׳ מעפה״י בקרבת שפך נחל כלך לנחל אדוריים.

מסלע וקרקע
במרבית תחום היחידה נחשפת תצורת עדולם )קירטון וצור(. בראשי גבעות בצפון-מזרח היחידה ישנם כתמים של קונגלומרט 
אחוזם, ובקרבת גבולה הצפוני של היחידה גם כתמי קירטון מתצורת בית גוברין. קטעים מעמק נחל כלך מכוסים בקרקעות לס.

מקורות מים
באר שלום, הנמצאת למרגלות חורבת שלום בחלקה הצפוני של היחידה. בסמוך לגבול היחידה )מחוץ לה( נמצאת גם באר כלך.

יישובים
אין יישובים בשטח היחידה.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
היחידה מהווה את ליבו הגיאוגרפי של מרחב הסקר, ואינה נצפית היטב מהכבישים הסובבים. בשטח היחידה יש נצפות גבוהה 
לטווח של קילומטרים רבים. למעט דרך המצעים בגבולה המזרחי של היחידה, אין בה כמעט תשתיות. ההפרות העיקריות 

נובעות מאימוני צה״ל במרחב.

תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
בתחומי היחידה מספר אתרים ארכיאולוגיים, בעיקר בחלקה הצפוני: חורבת חריש, חורבת בית אמיר, חורבת כלכית, תל כלך, 

מערות כלך ומערות אל-חבס.

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
הצומח ביחידה הינו רובו ככולו צומח עשבוני בן-חלוף עם מעוצים פזורים.

ייחוד חזותי ותרבותי
נוף גבעות נרחב ונטול תשתיות, ובו נופים פתוחים בסדר גודל נדיר בישראל.

תת-יחידות נוף

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 
נופית

אזור גבעות נרחב ומתון, כמעט ללא אתרים גבעות כלך6.01
נקודתיים. בשוליו ממוקמת חורבת כלכית.

4 – גבוהה ליבת מרחב פתוח.
מאד

אזור מתוחם יחסית במרחב הגבעות הכללי, גבעות שלום6.02
ובשוליו מכלול אתרי חורבת שלום.

4 – גבוהה חלק מרצף השטחים הפתוחים באזור.
מאד

מכתשי 6.03
הפצצות

אזור שבו יש פעילות צבאית אינטנסיבית, 
המשתקפת היטב גם בתצלומי אוויר.

2 – בינוניתשטח פגוע שאינו בולט בנוף.

אזור גבעות המהווה אזור מעבר בין גבעות גומר גבעות חריש6.04
לגבעות כלך. שתי חורבות )ח׳ חריש וח׳ בית-אמיר( 

וסביבן מכלול אתרים בעלי עניין.

4 – גבוהה חלק מרצף השטחים הפתוחים באזור.
מאד

נחל כלך 6.05
תחתון

ערוץ עמוק ומשמעותי בנוף האזור. פה ושם 
מחשופי קירטון. אתר בולט – מערות כלך.

4 – גבוהה ליבת מרחב פתוח.
מאד

חלקן של הגבעות ממערב לנחל כלך. אתרים תל כלך6.06
בולטים – תל כלך, נ״ג 299.

4 – גבוהה חלק מרצף השטחים הפתוחים באזור.
מאד
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3.3.7. גבעות מאחז
יחידת נוף זו הינה השנייה בגודלה במרחב הסקר, ומהווה אזור מעבר הדרגתי בין השפלה למישור החוף הדרומי/הנגב המערבי. 

תמונה 10: נוף גבעות מאחז, מבט מזרחה

מאפייני היחידה 
קצרים  וערוצים  מתון,  בשיפוע  גבעות  במכלול  ומאופיינת  אינטנסיבי,  חקלאי  למרחב  פתוח  מרחב  בין  חצויה  זו  נוף  יחידת 
יחסית. יחידה זו מהווה אזור מעבר, וקשה לשייך אותה באופן מובהק לאחת מחטיבות הנוף – “השפלה״ או “מישור החוף 

הדרומי״. שטח היחידה בגבולות הסקר הינו 26 קמ״ר.

גבולות היחידה
• בצפון – נחל אדוריים )גבול הסקר(.	
• במזרח – קו המגע בין תצורת עדולם לשטחי הלס.	
• בדרום – גבול הסקר.	
• במערב – כביש 6 )גבול הסקר(.	

אגני ניקוז
כל תחום היחידה נמצא באגן נחל שקמה. חלקה הצפוני של היחידה מתנקז לנחל שקמה דרך נחל אדוריים ויובליו: נחל כלך ונחל 

מאחז. חלקה הדרומי של היחידה מתנקז לנחל פורה ודרכו לנחל שקמה.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע נע בין 300 מ׳ מעפה״י בפינה הדרומית-מזרחית של היחידה, ל-185 מ׳ מעפה״י בפינה הצפונית-מערבית של היחידה.

מסלע וקרקע
יחידת הנוף משלבת בעיקר קרקעות לס וקרקעות סחף אלוביאליות, כמו גם כתמים של קונגלומרט אחוזם ותצורת עדולם 

)קירטון וצור(.

מקורות מים
בתחומי היחידה מספר מצומצם של בארות מים – באר מאחז )יבשה כיום( ובאר בנחל פורה )פעילה גם כיום(. במרחב משלט 

מאחז נמצא ריכוז גדול של בורות מים רדודים יחסית.

יישובים
אין יישובים בתחומי היחידה.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
כביש 6 מהווה את הדופן המערבית של היחידה, ולכן היא בעלת נצפות גבוהה יחסית ליחידות נוף אחרות באזור. האלמנט 
המרכזי ש״שובר את הנוף״ בתחום היחידה הינו לש״ביה מדרום למשלט מאחז, הבנויה על קו הרכס, ובקרבתה ריכוז דרכי 

מצעים ומשטחי כורכר. עם זאת, מרבית תחום היחידה שמור ללא מפגעים חזותיים.
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תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
האתר המרכזי בתחום היחידה הינו מכלול משלט מאחז, תל מאחז ובאר מאחז, וכמו כן ראויים לציון באר בנחל פורה ותוואי 

מסילות הברזל באזור )הן המסילה הקיימת והן שרידי המסילה הטורקית בפינת היחידה(.

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
נוף הצומח באזור הינו של עשבוניים בני-חלוף, ואילו במערב היחידה יש שדות חקלאיים אינטנסיביים. ערוץ נחל פורה בתחום 

היחידה עבר ייעור בידי קק״ל.

ייחוד חזותי ותרבותי
ואילו חלקה  זו הינה הנצפית ביותר במרחב הסקר. חלקה המזרחי מהווה חלק מהמרחב הנופי הפתוח של השפלה,  יחידה 

המערבי )המעובד( מהווה את המשכם הטבעי של מישורי הנגב המערבי ממערב לכביש 6.

תת-יחידות נוף

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 
נופית

מורד נחל 7.01
אדוריים

חלקו של נחל אדוריים מבאר כלך עד כביש 6.
מופע הנחל מתון יותר מאשר בקטע שמעליו.

4 – גבוהה חלק ממכלול השטחים הפתוחים במרחב.
מאד

רכס גבעות ממזרח לכביש 6. אתר מרכזי – מכלול משלט מאחז7.02
שרידי הכפר ח׳רבת מחאז )משלט מאחז(.

אזור בעל נצפות גבוהה ואתר מורשת 
קרב, כולל שטחים מופרים.

3 – גבוהה

אזור בעל נצפות גבוהה, ערכיות נמוכה מרחב חקלאי אינטנסיבי ממזרח לכביש 6.שדות מאחז7.03
ביחס למרחב הפתוח ממזרחו.

2 – בינונית

בנוישטח בנוי ובו פיסות של שטחים פתוחים.מחלף כבישים 6 ו-40.מחלף מאחז7.04

שדות 7.05
אדוריים דרום

שטח פתוח הכלוא בין כבישים 6 ו-40 ונחל 
אדוריים. שרידי מסילת רכבת טורקית.

שטח חקלאי ובו משארים לא מעובדים 
)בולט בעיקר מעבר לגבול הסקר( 

ושרידים היסטוריים.

3 – גבוהה

קפל קרקע נסתר בנוף, ובו אחת הבארות באר מאחז7.06
המרשימות במרחב.

1 – נמוכהנצפות נמוכה.

אזור בו יש פעילות צבאית אינטנסיבית הכוללת מאחז מזרח7.07
פריצת דרכים ומשטחי כורכר.

1 – נמוכהשטח פגוע ובעל נצפות נמוכה.

3 – גבוההחלק מרצף השטחים הפתוחים באזור.אזור גבעות בראש יובלי נחל פורה.מערת כלך7.08

נחל פורה 7.09
צפוני

פס נוף מיוער שמגוון את התווך ערוץ מיוער.
החקלאי שסביבו.

3 – גבוהה

שדות פורה 7.10
מזרח

ערכיות נמוכה ביחס למרחב הפתוח מרחב חקלאי אינטנסיבי ממזרח לכביש 6.
ממזרחו.

2 – בינונית

כתם הכולל בתרונות לא מעובדים וביניהם שטח בתרונות פורה7.11
מעובד, חריג במרחב הסקר.

3 – גבוההאלמנט נדיר במרחב הסקר.

פסי נוף מיוער/טבעי שמגוונים את ערוצים שרוב אורכם מיוער בדלילות.נחל פורה7.12
התווך החקלאי שסביבם.

3 – גבוהה

שדות פורה 7.13
מערב

ערכיות נמוכה ביחס למרחב הפתוח מרחב חקלאי אינטנסיבי ממזרח לכביש 6.
ממזרחו.

1 – נמוכה

3 – גבוההחלק מרצף השטחים הפתוחים באזור.מרחב פתוח ובו מספר אתרים ארכיאולוגיים.מישורי פורה7.14

מרחב פתוח, עשיר יותר בצמחייה בהשוואה לתת מגדלית צפון7.15
היחידה “מישורי פורה״.

3 – גבוההחלק מרצף השטחים הפתוחים באזור.
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4. תרבות האדם

4.1. מטרת פרק תרבות האדם 
בו.  ולתעד את אתרי תרבות האדם השונים הנמצאים  זה לתת רקע על מורשת האדם באזור לאורך התקופות  מטרת פרק 
בתפיסה הנהוגה בסקרים מסוג זה, האתרים האנושיים מהווים חלק מהנוף ומהווים את אחד מהגורמים לקביעת ערכיותו 
שאתרי  הרי  פתוחים,  בשטחים  רק  מתבצע  הערכיות  דירוג  שתהליך  מכיוון  הנופית-תרבותית(.  הערכיות  בסעיף  לעיל,  )ר׳ 
מורשת הנמצאים בתחומי יישובים, כמו גם היישובים עצמם, אינם “משתתפים״ בתהליך דירוג הערכיות הנופית. בפועל, מובן 

שהיישובים עצמם ואתרי המורשת בהם, אם ישנם, מהווים חלק חשוב מנופו של אזור הסקר. 

4.2. שיטות העבודה: מיפוי האתרים
סקירת ההיסטוריה של תרבות האדם באזור לאורך התקופות מתבססת על מקורות כתובים ועל מידע שהתקבל ממומחים. 
ברוב  בשטח.  סיורים  בעת  שנרשמו  אתרים  ועל  ספרות  סקירת  על  מבוסס  האדם  לתרבות  הקשורים  אתרים  לגבי  המידע 
המקרים, אתרים ארכיאולוגיים שנרשמו בשטח ידועים גם לרשות העתיקות. המידע המופיע בפרק זה לא נועד להחליף סקר 

ארכיאולוגי שיטתי של רשות העתיקות.

4.3. רקע היסטורי כללי
תחום הסקר הנוכחי נכלל ברובו בסקר הארכיאולוגי של מפת דבירה )זיסו ועמיתיו, 2015(, וחלק גדול נוסף – בו עובר רובו של 
נחל אדוריים – בסקר הארכיאולוגי של מפת לכיש )דגן, תשנ״ב(. הרקע ההיסטורי בפרק זה מתבסס בעיקר על שני מקורות אלה.

אזור  את  שכולל  הסקר,  במזרח  קטע  תשס״ז(.  )דגן,  אמציה  מפת  של  הארכיאולוגי  בסקר  נכללת  הצפונית-מזרחית  הפינה 
זהריה שממצאיו טרם פורסמו.  בגיליון אל  נכלל  וחוות אלה,  בניה, תל בית-מירסים  תל עיטון, ח׳רבת אום א-שקף, חורבת 
ההתייחסות לתא שטח זה מבוססת בעיקר על הפרסום של חפירות תל עיטון )פאוסט, 2016(. הקצה המערבי ביותר, ששטחו 

מועט, נכלל בשתי מפות סקר נוספות שגם הן טרם פורסמו.

4.3.1. הקשר הגיאולוגי-התיישבותי
מרחב הסקר נחלק לשתי רצועות עיקריות בציר צפון-דרום:

• הרצועה המזרחית: אזור גבעות קירטוניות המשתפלות מערבה. מעל לסלע הקירטון נמצאת שכבת נארי קשה. הרכב מסלע 	
זה איפשר את חציבתם של מערות, קברים, בורות מים ומתקנים תת-קרקעיים רבים. ככל שמדרימים פוחתת איכותו של 
סלע הקירטון, ומצויים בו סדקים רבים, שאינם מאפשרים חציבות נרחבות. כפועל יוצא מכך, בדרום המרחב מספרם של 
המתקנים התת-קרקעיים הינו מצומצם. בנוסף לכך, מפל המשקעים החריף באזור זה )ירידה משמעותית בכמות הגשמים 

בדרום(, תורם את חלקו לצמצום ההתיישבות בדרום.

• הרצועה המערבית: גבעות נמוכות ועגולות, שביניהן עמקים נרחבים בעלי קרקע חרסיתית. בראשי הגבעות הוקמו יישובים, 	
ובקרקע החרסיתית שבעמקים התפתחה חקלאות, בעיקר חקלאות דגנים.
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4.3.2. מקורות מים
בכל תחום הסקר לא קיימים מקורות מים קבועים, וההתיישבות הסתמכה על בורות מים ובארות )את מיקומי הבארות ניתן 
לראות במפה 7: הידרולוגיה(. רבים מהיישובים הוקמו בקרבת ערוצי הנחלים, ובעיקר נחל כלך. זאת, בשל האפשרות לחפירת 

בארות המגיעות עד למי התהום, וכן הקמת סכרים ללכידת מי השטפונות ותיעולם לבורות מים.

כישור בארות  משלוש  אחת   :11 תמונה 

4.3.3. דרכים
במרחב התקיימה רשת דרכים מפותחת, ששימשה הן לקישוריות פנימית בין יישובי האזור והן לקישוריות ליישובים המרכזיים 
באזור כולו, כגון עזה ואשדוד. רוחבן של הדרכים נע בין שלושה לחמישה מטרים, והן תחומות בשורות אבנים. יש שלוש דרכים 

מרכזיות החוצות את המרחב:

• דרך אורך לאורך ערוץ נחל כלך, מדרום לצפון.	

• דרך רוחב, לאורך ערוץ נחל פורה, חציית נחל כלך באזור חורבת כישור, והמשך מזרחה לעבר הר חברון.	

• דרך רוחב העוברת מצפון לחורבת מורן וממשיכה מזרחה לעבר גבעת מרשם והר חברון.	

4.3.4. שימוש במערות
לצרכים  שימשו  המערות  למרחב.  ייחודית  תופעה   – בסלע  חצובות  מערות  ובהם  אתרים  עשרות  נמצאים  הסקר  באזור 
פונקציונליים שונים: מגורים, קבורה, מחצבות תת-קרקעיות ומכלאות לצאן. רובן ככולן היו בשימוש לאורך תקופה ארוכה, עד 
לשלהי התקופה העות׳מאנית. חציבת המערות התאפשרה בשל השילוב בין סלע קירטון רך ונוח לחציבה, לבין קרום סלע נארי 

קשה שמנע את קריסת תקרת המערה. הרחבה בנושא החיים במערות ושאר השימושים בהן נמצאת בסעיף 4.5.1  בהמשך.

4.4. סקירה היסטורית לאורך התקופות לפי הממצא הארכיאולוגי
נראה כי כלל היישובים בשטח המפה היו יישובי פרזות, כלומר – יישובים לא מבוצרים. בסקירה מוזכרים לעיתים גם יישובים 

רלוונטיים שנמצאים מחוץ לתחום הסקר הנוכחי, אך בסביבתו הקרובה. תאריכי התקופות ע״פ שטרן )1992(

4.4.1. התקופה הפרהיסטורית
יותר. אתר חמישי, מחוץ  בגבולות הסקר תועדו ארבעה אתרים פרהיסטוריים, שכולם היו בשימוש גם בתקופות מאוחרות 
לגבולות הסקר, תוארך לתקופה האפי-פליאוליתית )18,000 עד 8300 שנה לפנה״ס(. האתרים שתועדו בתחום גבולות הסקר 

לא תוארכו לתקופה ספציפית.

כל חמשת האתרים הוקמו במקומות גבוהים: בראש גבעה, כיפה או שלוחה. כך השיגו תושבי האתרים תצפית על אזור נרחב, 
נתזים  צור,  כלי  כלך. באתרים התגלו  נחל  בגדתו המערבית של  שניים מהאתרים מוקמו  יתרון אסטרטגי.  להם  מה שהקנה 
ומערות מגורים. בהיעדר ממצא נוסף שמתוארך לתקופה זו, לא ניתן להצביע על מאפייני התיישבות כזו או אחרת בתחומי 

מפת הסקר לאורך התקופות הפרהיסטוריות.
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4.4.2. התקופה הכלקוליתית )3300-4500 לפנה״ס(
אלון )1988( מציין כי ראשיתם של יישובי הקבע בדרום השפלה ובנגב הצפוני הייתה בתקופה הכלקוליתית. תקופה זו מאופיינת 
הייתה במערות הטבעיות  הביזנטית. ראשית ההתיישבות הכלקוליתית  ורע פרט לתקופה  אח  לו  בעושר התיישבותי שאין 
הרבות שבגזרה. בתוך המערות ובפתחיהן נבנו קירות ונחצבו גומחות גדולות וקטנות. בהמשך, יצאו המתיישבים מן המערות 

והחלו לבנות מבני קבע הבנויים מלבני חומר ומאבן.

במזרח  והשני  כלך,  נחל  לגדת  ממערב  המתונות  השלוחות  על  האחד  אזורים:  בשני  התרכזו  הכלקוליתית  התקופה  אתרי 
תחום הסקר, באזור העמקים הרחבים שלמרגלות רצועת הגבעות המזרחית וממזרח לה. מרבית האתרים התקיימו למרגלות 
הגבעות, בניגוד למקובל בתקופות אחרות. היה זה, ככל הנראה, בשל רצונם של תושבי האזור לשבת סמוך לערוצי הנחל ולעבד 
את האדמה הפורייה, הסמוכה לערוצים. האתר המרכזי בתחום הסקר בתקופה זו היה תל כלך. נתגלו בו עשרות כלי חרס ובהם 

בזיכים )כלי חרס דמויי גביע ששימשו כנראה לפולחן(, קערות ושברי מחבצות. 

אלון )1988( סבור שקץ ההתיישבות הכלקוליתית נבע מנסיונותיהם של שליטים מצריים להשתלט על דרכי הסחר במרחב, דבר 
שנישל את האוכלוסייה ממקורות פרנסתה. עם הפיכת היישובים ממוקדי מסחר ליישובים חקלאיים, כמו גם מצב בטחוני מעורער, 

.)I דעכו היישובים עד שננטשו כליל )רובם המכריע נותרו נטושים עד ימינו, ומקצתם נושבו שוב בתקופת הברונזה הקדומה

4.4.3. תקופת הברונזה הקדומה )2200-3300 לפנה״ס(
תקופה זו מייצגת את ראשית העיור בארץ ישראל, והתחלת הופעתם של דגמי התיישבות שונים )עיר, כפר גדול, כפר קטן, מרכז 
שלטוני ועוד(. רוב אתרי תקופת הברונזה הקדומה מוקמו במורד השלוחות המתונות, סמוך לנחל כלך, כמו גם ב-״תל מאחז״1 
)יישוב הנחשב ל-״מאחז״ של השלטון המצרי בארץ, כנראה תחנת מסחר קדומה(. כן ניכרת בתקופה זו התיישבות באזור נחל מגדלית, 
שרק בתקופה זו יושב לראשונה. הסיבה לכך הייתה, ככל הנראה, בשל הצורך של תושבי האזור במקורות מים נגישים וזמינים יחסית. 
בגדת נחל אדוריים שכנו שלושה תילים בשלבים המאוחרים של תקופת הברונזה הקדומה )תל חרקים, תל דיר ח׳רוף =ח׳ חורפה, 

ותל אגרה(, כאשר רק תל אגרה היה מבוצר )דגן, תשנ״ב(. בתל בית-מירסים שכנה עיירה בתקופה זו )לוי-רייפר, תשע״ז(.

באופן כללי, מרחב הסקר התאפיין בתקופה זו בדלילות ובנטישה יישובית, בפרט בהשוואה לתקופה הכלקוליתית. זאת, כאשר 
לתקופת הברונזה הקדומה באזור כולו מיוחסת דווקא פריחה יישובית. ייתכן שהסיבה לכך נעוצה במשבר אקלימי, שפקד את 

ארץ-ישראל בתקופה זו, והביא להגירה של תושבי הארץ לאזורי הפריפריה.

4.4.4. תקופת הברונזה התיכונה )1550-2200 לפנה״ס(
על אף שנהוג לזהות את תקופת הברונזה התיכונה באזור הנגב כתקופה של התיישבות מחודשת ופריחה יישובית, אזור הסקר 
כמעט שלא היה מיושב בתקופה זו. ניתן לראות כי הדלילות היישובית שאפיינה את המרחב לאורך תקופת הברונזה הקדומה, 

המשיכה אף במהלך תקופת הברונזה התיכונה. ייתכן שהדבר קרה בשל משבר אקלימי, כאמור לעיל.

4.4.5. תקופת הברונזה המאוחרת )1200-1550 לפנה״ס(
בתקופת הברונזה המאוחרת הצטמצם אף יותר מספר האתרים שבמרחב, אך בולטים ארבעה תילים – מהם שלושה לאורך 
נחל אדוריים: ח׳רבת אום אל-בקר, תל חרקים, ותל אגרה, וכן רסם ביר אל-ג׳ובראת שליד נחל כלך. ייתכן שהסיבה לכך הינה 
מאבקי השלטון בין הישויות הפוליטיות הגדולות של המזרח הקדום באותה תקופה: מצרים בדרום, מיתני בסוריה וממלכת 
לנחל אדוריים. אם בשל  רבים באזור שמדרום  ולנטישתם של אתרים  החיתים באנטוליה. המאבקים הללו הביאו להריסתם 
גדול, עד לחידוש התיישבות הקבע במקום, במאה ה-10  יישובי  נותר באזור הסקר פער  אותם מאבקים או מסיבה אחרת, 
לפנה״ס. כנראה שהיישובים שכן התקיימו באגן נחל אדוריים, היו סמוכים דיים לעיר המרכזית לכיש )במרחק 8-6 ק״מ צפונה( 

ונהנו מתנאי ביטחון משופרים )דגן, תשע״ב(.

מקור חוץ-מקראי חשוב הינו מכתבי אל-עמארנה, שנכתבו במצרים בשנים 1345-1370 לפנה״ס. מכתבים אלו אינם מזכירים 
במפורש יישובים בגבולות הסקר, אולם מהאזכורים לעיר לכיש, ניתן להסיק כי לכיש הייתה עיר-ממלכה ראשית באזור, ובמרחב 
הסובב אותה התקיימו כמה ערי-ממלכה משניות, ובכללן תל עיטון ותל בית-מירסים. חולייה נוספת במערך ההתיישבותי 

הייתה ערי שדה וכפרים, כגון תל אגרה, ח׳רבת אום אל-בקר ותל מילחה )נאמן, 1988(.

4.4.6. תקופת הברזל )586-1200 לפנה״ס(
היישוב  באתרי  זה  גידול  הברונזה.  בתקופת  ההתיישבותי  השפל  לאחר  בהתיישבות  מחודשת  עלייה  חלה  הברזל  בתקופת 
מתאים לתמונה הארכיאולוגית המוכרת של האזור כולו באותה התקופה – התיישבות מחודשת, שגשוג כלכלי ופריחה יישובית.

במרחב נתגלו עשרות אתרים שתוארכו לתקופת הברזל. רוב האתרים תוארכו לתקופה באופן כללי )אם כי אין אף אתר שתוארך 
ספציפית לתקופת הברזל א׳(, ואתרים מעטים תוארכו לתקופת הברזל ב׳. מרבית אתרי התקופה התקיימו גם בתקופות נוספות.

1. שם זה אינו רשמי ולכן מופיע במרכאות. 
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וגבעות, מיקום שאיפשר לתושביהם שליטה על העמקים ועל השדות  רבים מאתרי תקופת הברזל מוקמו על ראשי כיפות 
הרחבים שנפרסו למרגלותיהם. רוב האתרים רוכזו באזורים הבאים: רצועת הגבעות המזרחיות, אזור הגבעות הנישאות מעל 
לנחל מגדלית, ולאורך גדתו המערבית של נחל כלך. בנחל אדוריים התקיימו שלושה תילים בתקופת הברזל ב׳ )תל חרקים, תל 

אגרה וח׳רבת אום אל-בקר(.

כי  הציעו   )1988 אורמן,  אצל  )מצוטטים  ועמיתיו  פינקלשטיין  בארץ.  הישראלית  ההתנחלות  תקופת  עם  מזוהה  זו  תקופה 
ההתיישבות במרחב ניצלה וואקום פוליטי, לאחר נפילת השלטון המצרי בארץ-ישראל, דבר שאיפשר לתושבי האזור להתפתח 
ולנווט את דרכי הסחר דרך היישובים שלהם. יש המציעים לזהות בתל עיטון את העיר המקראית עגלון, אחת מהערים שאותן 

כבש יהושע בן-נון. בתקופה זו נקרא האזור “השפלה״ – במובן של חבל הארץ הנמוך יותר מהרי יהודה )אורמן, 1988(.

ניכר כי מרבית אתרי היישוב הגדולים של האזור היו מיושבים בתקופה זו וכללו את חורבת דגש, חורבת גומר ותל כלך. הממצא 
מאתרי התקופה הוא כפרי בעיקרו, וכולל מבנים, חווה חקלאית, שומרות ומרכיבים נוספים, כגון: ערמות סיקול, בורות מים 
וטרסות. כל אלה מעידים על פעילות חקלאית בקנה-מידה גדול למדי. כמו כן נתגלו ברחבי תחום הסקר אתרי קבורה רבים 

שתוארכו לתקופת הברזל.

מסע סנחריב מלך אשור )701 לפנה״ס( וחורבן לכיש שבא בעקבותיו, פגע קשות בהתיישבות באזור.

4.4.7. התקופה הבבלית והפרסית )332-586 לפנה״ס(
בתקופה זו חלה ירידה ניכרת בהתיישבות לעומת תקופת הברזל. כל האתרים היו מיושבים גם בתקופות קדומות או מאוחרות 
כלך, בעיקר בצדו המערבי של הנחל.  נחל  זו מוקמו בראשי הכיפות הנישאות מעל ערוצו של  רוב האתרים מתקופה  יותר. 

הממצא כולל בעיקר מבנים ובורות חצובים.

המרכז המינהלי-שלטוני )לפחות לצפון המרחב( היה בתל לכיש. עם זאת, ייתכן שבנחמיה י״א, ל׳ – יש רמז להתיישבות הדלילה 
באזור. בין הערים אליהם חוזרים שבי ציון, נזכרת לכיש בנוסח המיוחד: “ָלִכיׁש ּוְׂשדֶֹתיָה״ )ולא “ובנותיה״ או “וחצריה״(. ייתכן 
שעורך ספר נחמיה הכיר את המצב באזור באותה תקופה, וידע שבסביבת לכיש היו שטחים טובים לחקלאות – אך לא יישובים.

4.4.8. התקופה ההלניסטית )37-332 לפנה״ס(
מספר האתרים שתוארכו לתקופה זו דומה לתקופה הפרסית, אולם החפיפה בין אתרי שתי התקופות הינה מעטה. כל אתרי 
יותר, החלה לשגשג העיר מרשה שהפכה  יותר. במרחב הרחוק  או מאוחרות  גם בתקופות קדומות  מיושבים  היו  התקופה 

למרכז המינהלי והמסחרי במרחב.

רוב אתרי התקופה ההלניסטית מוקמו בראשי שלוחות או על כיפות, אך לא סמוך לערוצי הנחלים הגדולים, כפי שניתן היה 
לראות בתקופות קודמות. על אף שמספרם של אתרי היישוב בתקופה זו היה זעום, ניתן לראות שרידי התיישבות בתקופה 
ההלניסטית ברוב אתרי היישוב המרכזיים של האזור – בחורבות כישור, נקיק, גומר, מורן ודגש. ניתן גם לראות כי האתרים הללו 

התפתחו בתקופה זו לכדי יישובים גדולים יחסית, והתפרשו על-פני שטח של מספר דונמים כל אחד.

לאחר חורבן הבית הראשון, השתלטו אדומים על מרחב דרום השפלה ודרום הר חברון. בתקופה ההלניסטית נודע האזור בשם 
“אידומיאה״. בן-מתתיהו מציין כי חבל ארץ זה סופח לממלכת החשמונאים, ותושביו גוירו בימי יוחנן הורקנוס )אורמן, 1988(. 

4.4.9. התקופה הרומית )37 לפנה״ס עד 324 לספירה(
עם השתלטותה של האימפריה הרומית על המרחב כולו, החלה הממלכה הנבטית החזקה, דועכת – עד אשר סופחה אף היא 
הנבטית  הממלכה  נכללה  יותר  מאוחר  “ערביה״.  פרובינקייה  השם  תחת  סופחה  הנבטית  הממלכה  הרומית.  האימפריה  אל 

כחלק מהפרובינקיה הרומית – “פלסטינה השלישית״.

כתוצאה מהשתלטותה של האימפריה הרומית על כל האזור, ננטשו דרכי הסחר הנבטיות שחצו את הנגב, והמסחר הוסט חזרה 
ירדו באופן משמעותי ואתרי האזור  אל הדרכים המצריות, שהיו כעת תחת השלטון הרומי. כוחם ועושרם של תושבי הנגב 
ננטשו בהדרגה. מרבית אתרי ההתיישבות מתקופה זו תוארכו לתקופה הרומית המאוחרת, והתרכזו באזור הגבעות המזרחיות, 

ממזרח לערוץ של נחל כלך. ריכוז אתרים נוסף נתגלה באזור נחל מגדלית.

לספירה.   199 בשנת  )מחוז(  טופרכיה  למרכז  שהפכה  )אלבתרופוליס(,  גוברין  בית  העיר  קמה  שמצפון   במרחב 
באזור ישבה גם אוכלוסייה יהודית. בחורבות המרכזיות שבתחום הסקר תועדו מערכות מסתור, כנראה מתקופת מרד בר-
מוזכרת התיישבות  כן, בכתובים  כמו  יהודיות.  ובקרבת מערות אל-חבס תועדו מערות קבורה   ,)1987 וטפר,  )קלונר  כוכבא 
מהיישובים  שרבים  נראה  אך  בר-כוכבא,  מרד  בשל  קשות  נפגעה  זו  התיישבות  הרומית.  בתקופה  בשפלה  צפופה  יהודית 

המשיכו להתקיים או חודשו בחלוף הזמן.

עם חורבן הבית השני, נשכח השם “אידומיאה״ והוחלף בשמות “דרום״ או “דרומא״ – שם שהיה מקובל עד למאה העשירית 
לספירה )אורמן, 1988(.
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מספרם של אתרי התקופה הרומית, כמו גם הממצאים שנתגלו בהם, מצביעים על קיומו של מערך יישובי עשיר ומשגשג. 
מערך הגדול במידה ניכרת מאשר בתקופות הקודמות. על רקע נטישת הנגב שהוזכרה לעיל, ניתן להניח, בסבירות גבוהה, כי 
תושבי הנגב החלו מהגרים צפונה בחיפוש אחר אזור התיישבות אחר. נראה כי עברו בדרכם בגזרה זו. כך, לפי ההשערה, ביכרו 
חלק מאותם המהגרים להשתקע באזור זה, אשר היה נוח יחסית ובעל מקורות מים זמינים ואדמה פורייה יחסית. המצב החדש 

שנוצר, הוא שהביא כנראה לפריחה יישובית בתקופה זו באזור הנסקר, אם כי הדבר הוא בגדר השערה בלבד.

הממצאים שנתגלו באתרים של תקופה זו הינם כפריים באופיים, ומעידים על ביסוסו של המערך החקלאי באזור. ממצאים 
אלו כוללים בורות מים, בארות, שומרות ומדרגות חקלאיות )טרסות(. מרבית אתרי התקופה תוארכו גם לתקופה הביזנטית.

4.4.10. התקופה הביזנטית )638-324 לספירה(
לאחר חלוקת האימפריה הרומית בין הקיסרות הביזנטית במזרח לרומא במערב, בשנת 392 לספירה, עבר הנגב לשליטתה של 
הקיסרות הביזנטית. בין אם בשל תנאי האקלים הנוחים ובין אם בשל השפעת האימפריה הביזנטית, התאפשרה בתקופה זו 
החייאת המסחר בנגב, לאחר הפלתו של המסחר הנבטי על-ידי האימפריה הרומית קודם לכן. דרכי הסחר שבו לעבור ביישובי 
הנגב, והערים כגון באר שבע – חוו פריחה כלכלית והתיישבותית. אוכלוסיית האזור המדברי הגיעה לשיאה בכל הזמנים, עד 

לתקופה המודרנית.

רוב מכריע של האתרים שתועדו מתקופה זו היו מיושבים גם בתקופות נוספות – קדומות או מאוחרות יותר. המספר הגדול של 
האתרים באזור הסקר בתקופה זו, תואם את התמונה ההיסטורית המוכרת של הנגב, תחת שלטונה של האימפריה הביזנטית 

– עושר ושגשוג התיישבותי, כלכלי וחקלאי – פריחה אשר לוותה גם בצמיחה דמוגרפית משמעותית.

הפיתוח החקלאי במרחב הגיע לשיאו בתקופה זו. רוב אתרי התקופה הביזנטית רוכזו בתחום של רצועת הגבעות המזרחית, 
בעוד שרק חלק קטן מהאתרים מוקמו על-גבי שלוחות נישאות, מעל לערוצו של נחל כלך, וגם סמוך לערוץ נחל מגדלית.

מרכזי.  התיישבות  אתר  לכל  סמוך  שהוקמו  מים,  ומתקני  תעשייתיים  מתקנים  חקלאיים,  מתקנים  עשרות  תועדו  במרחב 
זו. גם  מתקנים אלו אפשרו לחקלאים למקסם את ניצול המשאבים בגזרה. נתגלו גם אתרי קבורה רבים שתוארכו לתקופה 

עובדה זו יכולה להעיד על הגידול הדמוגרפי המשמעותי של האוכלוסייה באותה תקופה.

4.4.11. התקופה האיסלאמית הקדומה )1099-638 לספירה(
ובתחילת השלטון המוסלמי  מיידית,  הייתה  לא  זו  ירידה  ירידה דרסטית בהתיישבות.  בתקופה האיסלאמית הקדומה חלה 
המקומיים  הקרקעות  בעלי  נושלו  המוסלמי,  השלטון  התחזקות  עם  באזור.  ההתיישבות  נשמרה  אומיה(  בית  )תקופת 
מאדמותיהם והפכו לאריסים. כתוצאה מכך, החלה אוכלוסיית הנגב נוטשת את יישובי הקבע שלה ובמקומם התיישבו באזור 
אולם בשלב  לאזור השתלבה תחילה בחקלאות,  הנוודים שנכנסה  אוכלוסיית  אז בשולי התיישבות הקבע.  עד  נוודים, שחיו 
מסוים המרחב כולו התרוקן מיישובי הקבע שפרחו בו בעבר. יש לציין כי לאורך התקופה הביזנטית היו קשרים בין יישובי 

הקבע לאוכלוסיית הנוודים.

קיימות מחלוקות בקרב החוקרים לגבי הסיבות לנטישה הנרחבת של האזור, בין אם רעידות אדמה ומגיפות, ובין אם עליית 
השושלת העבאסית והעתקת מוקד השלטון מדמשק לבגדד המרוחקת )שנת 750 לספירה(. כתוצאה מהעתקת מוקד השלטון, 

התערער הביטחון באזור והוא עבר לשליטת הנוודים יושבי המדבר.

הוקמו  האתרים  רוב  הביזנטית.  בתקופה  להתיישבות  ישיר  המשך  מהווים  כלך,  בנחל  יחיד  אתר  למעט  התקופה,  אתרי  כל 
בראשי שלוחות ומשני צידיו של נחל כלך. חשוב להדגיש כי מרבית האתרים שהיו מיושבים בתקופה הביזנטית נעזבו בראשית 

התקופה האיסלאמית.

חציבת מחצבות הקירטון )וכתוצאה מכך, היווצרות מערות הפעמון(, מיוחסת ע״י החוקרים לתקופה זו. היקפה של תופעה זו 
במרחב הסקר הינו מצומצם יחסית, בהשוואה למרחב בית גוברין שמצפון.

4.4.12. תקופת ימי הביניים )צלבנית עד ממלוכית, 1516-1099 לספירה(
בהשוואה לתקופה האיסלאמית הקדומה, לא חלה ירידה דרמטית במספר האתרים. עיקר הממצאים מתקופה זו תועדו באתרי 
היישוב הגדולים שנוסדו בתקופות הקודמות, ובהם חורבות מורן, כישור וגומר. ניכר, כי האוכלוסייה בתחום הסקר התרכזה 

בתקופה זו ביישובים אלו בלבד וסמוך למקורות המים העיקריים, וכי מלבד אותם יישובים, רובו של האזור היה שומם.

4.4.13. ההתיישבות הערבית במרחב בתקופה העות׳מאנית )1917-1516 לספירה(
בתקופה זו חלה פריחה יישובית מחודשת באזור, לאחר דעיכה יישובית של מאות שנים. כרבע מהאתרים שתועדו מתקופה זו 
הינם חד-תקופתיים. ניכר כי בתקופה זו התחדשה ההתיישבות באזורים שונים, דוגמת הגבעות למרגלות הר חברון והשלוחות 
המתנשאות מעל לערוץ נחל כלך. מרביתם של אתרי התקופה מוקמו סמוך לערוצי הנחלים. לצד רבים מהנחלים אף נחפרו 

בארות מים, שהגיעו לשכבת האקוויפר.



58

"ח מסכם גומר דו גבעות 

מרחב דרום הר חברון )הכולל את דרום השפלה( הינו ייחודי מבחינה התיישבותית. זהו אזור שוליים בגבול הארץ הנושבת, 
ולעיתים תכופות יש בו בצורת חריפה. יישובי האזור היו רובם ככולם יישובים עונתיים )מזרעות(, בעיקר בשטחו של הכפר 
הגדול דורא שבגב ההר. האזור שימש בעיקר למרעה צאן בחורף, ואילו בקיץ עלו הרועים אל במת ההר. מכלאות הצאן היו 

התופעה השולטת בנוף.

רובינסון מתאר את ח׳רבת אום א-שוקף כיישוב שהמגורים בו הינם כולם מתחת לפני הקרקע, ומצא את אנשי דורא במקום 
עוסקים בעבודות הגורן )Robinson & Smith, 1841(. גרן )1868( תיאר לפחות שישה יישובי מערות בדרום הר חברון )ראו גם 
בסעיף הבא ובסעיף 4.5.1 (. עם השנים, הלכו מקבצי יישובי מערות והתגבשו על ידי התרחבותם זה לקראת זה. כך למשל, 

אשכול ח׳רבת אום א-שוקף כלל את ח׳רבת אום א-שוקף, חורבת בניה, חורבת עיטון וח׳לת עשור.

רוב משבצות הכפרים באזור השתרעו בכיוון מזרח-מערב, ואיפשרו לתושבים לנצל הן שטחים בהר והן בעמקים. הכפר אל-
בורג׳ היה אחד הדרומיים ביישובי מורדות הר חברון, ובמאה ה-19 היה בו מבצר מוסלמי שנבנה להגנת הספר הדרומי. מבצר 

זה היווה כנראה גרעין להתפתחות יישוב קבע.

תופעת מגורי המערות בדרום השפלה הינה תופעה קדומה, ועוד חז״ל קישרו בין השם הרומאי אלבתרופוליס )עיר החופש( 
עם החורים והמערות – “עיר בני החורין״. המערות שימשו למגורים בעיקר בחורף, ואילו בקיץ ישבו התושבים באוהלים. נראה 

כי גם שיפור המצב הבטחוני באזור תרם להתרחבות ההתיישבות בו לקראת סוף התקופה העות׳מאנית.

גרוסמן )1994( מזכיר במרחב זה חמישה כפרים:

אום חרתין – יישוב קבע בראשית התקופה העות׳מאנית, נטוש או חרב בסופה )כנראה חורבת נקיק(.

גם  )וכך  עונתיים  יישובים  היו  בסופה  בראשית התקופה.  תועדו במקורות  לא   – מוראן  מירסים,  בית  זיבדה,  אום אל-שקף, 
היישובים בית א-רוש אל-פווקא, בית א-רוש א-תחתא ודיר אל-עסל – שמעבר ל-״קו הירוק״(. הכפר אל-בורג׳ היה יישוב 

עונתי הן בתחילת התקופה והן בסופה.

4.4.14. תיעוד האזור ע״י חוקרים במאה ה-19
התיעוד של חבל ארץ זה בידי חוקרי הארץ במאה ה-19 הינו מצומצם. הכומר הצרפתי ויקטור גרן )1868( עבר בחלקו המזרחי 

של האזור בסביבות שנת 1870 ומציין:

“הנחנו לשמאלנו גבעה מכוסה חורבות דומות לאלה שבבית-ע׳וש, ושמן ח׳רבת אנצראני. אלה הן כנראה חורבות כפר קדום, שגם 
באתרו פזורים אסמים, בורות מים ומרתפים חצובים בסלע״...

“הגענו לח׳רבת בית-מירסים... שם כבר מצאתי עיים לא של כפר גרידא, כי אם של עיירה שישבה על ראש גבעת טרשים גבוהה. 
מאות ערימות עגולות של אבנים, מקצתן מסותתות ומקצתן כמעט גולמיות, הן שרידי אותו המספר של בתי מגורים הרוסים, וכמעט 
תחת כל אחת מן הערימות חבוי מרתף חצוב בסלע. אולי אחדים מן המחסנים או המדורים התת-קרקעיים האלה אינם אלא מערות 
טבעיות, אך רובם הם מעשי ידי אדם. אחדים משמשים עד היום כמקלט לילה לפלחים הבאים לעת קציר לדוש חיטים בגרנות של 
מירסים. בשעה שסקרתי חורבות אלה היו כמה מהם עסוקים בעבודה הזאת. הם מאחסנים את יבולם בממגורות עתיקות. קברים 

כרויים בסלע פזורים על צלעות הגבעה.

ממול בפאת מערב מתנשא תל בשם תל מירסים. תבניתו משוללת מאד, ואת היקף משטח גבו אפשר לאמוד בשש מאות צעד. 
עכשיו מעבדים את המשטח הזה, אך נראה שלפנים היה מוקף חומה בנויה בנייה גסה. פה ושם מגובבות שם בגלים אבנים שמקורן 

בחומה הזאת או במפולות בניינים אחרים.

בשעה שתיים וחמישים דקות פנינו לרכוב דרומה לאורך בקעה זרועה דורה. בשעה שלוש וחמש-עשרה דקות החילונו לעלות על 
מדרון הר מערבה, ודרכנו עברה בשטח חורבות נרחב יחסית. נאמר לי כי שם האתר ח׳רבת בודע׳וש״ )חורבת דגש – ע״מ(.

“נטינו את אוהלינו ללינת לילה בעמק קטן, סמוך לבאר עתיקה בנויה מאבני גזית נאות, ששמה ביר מוראן. שטח חורבות נרחב מאד, 
בשם ח׳רבת מוראן, או ח׳רבת בית-מוראן, משתרע על הדורי פסגת ההר שלרגליו חנינו. שם הייתה לפנים עיירה, ושרדו ממנה רק 
מערות מלאכותיות רבות, חצובות בסלע, שמעליהן נבנו בתי מגורים אשר בוודאי נחרבו זה כבר. לפי עדות גלי המפולת העגולים 

המונחים על הארץ בכל השטח, נבנו הבתים האלה מקצתם מאבני גזית והאחרים מאבני גוויל קטנות יותר.״

הזאת,  הבאר  במרכזו  אשר  בעמק  שעברו  האלה  האדמה  מעובדי  כעשרה  פגשנו  גזית,  מאבני  בנויה  עתיקה  באר  ליד  ...״בעברנו 
הקרויה ביר אלבורג׳...״

...״ירדנו מאלבורג׳ ורכבנו צפונה לאורך בקעה זרועה דגן, ועל גדת ואדי אלכיס או אחד מיובליו – נחל קטן. הוא עטור קבוצות של 
שיח אברהם... ראינו חורבות המשתרעות על שתי גבעות, משני צידי הדרך, ומתאחדות בעמק. נאמר לי כי שם האתר ח׳רבת אום 
א-שוקף. לפנים היה שם כפר, שהיום חלק משטחו שמיר ושית וחלק מעובד. על הגבעה המערבית יש שרידי בתים שקרסו ; על 

המזרחית, הטרשית יותר, יש גם מערות מלאכותיות שיורדים לתוכן במדרגות.״
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4.4.15. המאה ה-20
במהלך מלחמת העולם הראשונה הניחו הטורקים מסילת רכבת מעפולה דרך ג׳נין, פאתי שכם, טולכרם ולוד לעבר באר שבע 

וסיני. המסילה פורקה לאחר המלחמה, אך ניתן לזהות שרידים לתוואי באזור מחלף מאחז ובאזור שמורת פורה.

במהלך תקופת המנדט הבריטי נסלל כביש פלוג׳ה – שובל – באר שבע. כמו כן, הארכיאולוג האמריקאי ויליאם אולברייט ביצע 
חפירות ארכיאולוגיות בתל בית מירסים בשנים 1933-1926.

גרוסמן )1988( מציין כי בעורף החקלאי של הכפרים הגדולים בהר חברון, בלטה התיישבות פזורה בח׳ירבות השונות )לא פחות 
היו  12 מתוך הח׳ירבות  דורא(.  70 בתחומי העיירה  1931, מתוכן  ח׳ירבות שתועדו במפקד האוכלוסין הבריטי בשנת  מ-99 

בתחום שממערב ל״קו הירוק״ של ימינו.

ההתיישבות התפתחה בתקופת המנדט במגמה של אשכולות יישוביים. במרחב הסקר התפתח אשכול התיישבותי הכולל את 
ח׳רבת אום א-שוקף, ח׳רבת בניה, ח׳לת עשור וח׳רבת עיטון. רק ח׳רבת אל-וויבדה )חורבת נקיק( וח׳רבת כשראם )חורבת 

כישור( התפתחו כיישובים נפרדים. זאת, כנראה בשל ריחוקן היחסי מכפרי הר חברון.

בחלק הדרומי של האזור יש עמקים גדולים יחסית )בקעת יבל וסביבתה(, ולעומת זאת – היבולים נמוכים יותר בשל כמות 
המשקעים המוגבלת. בשל כך, התפתחות היישובים היתה מרוכזת יותר מזו שבאזור מצפון לנחל אדוריים. בשטח היבש יחסית 
שבין דבירה לאל-בורג׳ נמצא מקבץ התיישבותי שכלל בין היתר את חורבות מוראן, זעק, מגדיל ואבו ח׳ף. ביישובים אלו היו 

בעיקר גדרות צאן, כמעט ללא מבני קבע. גדרות צאן אפיינו באותה תקופה גם את רוב יישובי גב ההר מדרום לדורא.

1947 – המרחב כולו ללא התיישבות יהודית, ובגבולות המדינה הערבית בהחלטת החלוקה. שטחי המרחב שימשו את השבטים 
הבדווים בצפון הנגב.

קרבות משלט מאחז )אלגום, 1984(
עם פרוץ מלחמת העצמאות, נותקה הדרך לנגב, תחילה ע״י כוחות ערביים מקומיים ולאחר מכן גם ע״י הצבא המצרי. קרבות 
כוחות צה״ל מנחת מדרום לקיבוץ רוחמה  נצורים. במאמץ להתגבר על המצור, הכשירו  יישובי הנגב  עשרת הימים הותירו את 
באוגוסט 1948, והפעילו דרכו מערך טיסות תובלה ליישובי הנגב. לוחמי חטיבת “יפתח״ חדרו לנגב בין קווי המצרים, וקיימו סיורים 
לאבטחת המנחת. המצרים ראו בפעולות אלו הפרה של תנאי ההפוגה השנייה, ונערכו לתפיסת עמדות השולטות על המנחת. עם 

זיהוי הפעולות בידי צה״ל, הוטל על לוחמי חטיבת “יפתח״ להגן על המנחת ולמנוע התבססות מצרית בעמדות שולטות.

בהוראת מפקד חזית הדרום, יגאל אלון, נתפסו בליל 8-7 בספטמבר 1948 תל קשת, תל נגילה ותל מילחה. תפיסת התילים 
נתפסה בעיני המצרים כאיום על דרך מג׳דל – פלוג׳ה – בית ג׳יברין )כביש 35 של ימינו(, וכבר למחרת תקפו המצרים את תל 
קשת )תל קונייטרה(, התקפה שנהדפה במהרה. ב-16 בספטמבר תפסו כוחות חטיבת יפתח את תל חסי שממערב לתל קשת.

הערבים ניסו מספר פעמים למקש את ציר התנועה של כוחות צה״ל בגזרה, ולכן התקבלה ההחלטה לתפוס גם את ח׳רבת 
מחאז )חורבת מאחז(. הכפר הקטן נכבש ע״י מחלקה מהגדוד הראשון של חטיבת “יפתח״, לאחר קרב קצר, ב- 29/9/1948.

במהלך ה-30/9, הותקף המשלט פעמיים, בבוקר ע״י כוחות מקומיים ובערב התקפה מצרית כבדה בפיקודו של רס״ן גמאל 
עבד אל-נאצר. המשלט נכבש בידי המצרים בשעה 18:15 והמגינים נסוגו. המצרים העבירו את המשלט לידי כוחות מקומיים 
ומתנדבים. המג״ד אסף שמחוני הורה על התקפת נגד. ההתקפה בוצעה בליל המחרת )1/10( ע״י פלוגה בפיקודו של יצחק 

חופי, והמשלט נכבש ללא התנגדות. הפעם הוצב במקום כוח גדול יותר, שהדף למחרת היום התקפה ערבית.

ב- 4/10 בוצעה התקפה גדולה על המשלט, ע״י מאות ערבים מקומיים בסיוע פלוגה מצרית לא סדירה ומספר משוריינים. 
לוחמי יפתח הגנו על המשלט בסיוע פלוגת תותחים שהתמקמה באזור תל נגילה, אך בקרב נהרגו 3 חיילים ונפצעו 3 נוספים.

בשעות הבוקר של ה-5/10 החלה התקפה נוספת ע״י מאות לוחמים ערביים בסיוע יחידות מצריות בנגמ״שי ברן, ובחיפוי מרגמות. 
כל ההתקפות נהדפו, וחיל האוויר הפציץ ריכוזים מצריים. לאור הצלחתם של לוחמי “יפתח״ בסיכול כל ההתקפות הקודמות, 
ירדה עירנותם. אחר הצהריים החלה התקפה מצרית נוספת, והפעם הצליחו המצרים לכבוש את המשלט. עשרה פצועים חולצו, 
אך במקום נותרו שני הרוגים, שלושה פצועים ונשק. לאחר שנכבש המשלט, הוא הועבר שוב לידי כוחות מקומיים ומתנדבים.

המח״ט מולה כהן פקד על המג״ד אסף שמחוני לכבוש מחדש את המשלט עוד באותו יום. לאחר הפגזה קצרה, נכבש המשלט 
בשלישית כשעתיים לאחר שנפל, וללא אבידות נוספות לצה״ל. חמשת הנפגעים שנותרו במשלט נמצאו הרוגים.

הגנת המקום תוגברה, כולל מיקוש. המצרים נערכו אף הם לחידוש הקרבות בכוחות מתוגברים, ובכללם 15 משוריינים, שישה 
טנקים קלים ו-28 נגמש״י ברן. במשך אותו הזמן הפגיזו המצרים את ח׳רבת מחאז במרגמות. ב-7/10, הפגיזו המצרים את 
המשלט באש תותחים ומרגמות במשך כשעתיים, ואח״כ תקף כוח מצרי את המקום שלוש פעמים. בו-זמנית, חגו מטוסים 
וזחל״מים ישראליים השמידו משוריינים מצריים. הכוח המשוריין המצרי החל  נהדפו,  מצריים מעל המשלט. כל ההתקפות 

לסגת בצהריים, תוך כדי תקיפות של חיל האוויר הישראלי וירי ארטילרי של צה״ל.
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נגילה,  תל  מחאז,  ח׳רבת  על  ארטילריות  ובהפגזות  אוויריות  בתקיפות  היום  למחרת  גם  המשיכו  המצרים  הנסיגה,  אף  על 
המנחת, קיבוץ גת ועוד. צה״ל הגיב בהפגזות ארטילריות.

בקרבות אלו נהרגו 13 מלוחמי חטיבת יפתח ונפצעו 30. קרבות אלו היו אחד המקרים הראשונים שבהם ניצח צה״ל בקרב פתוח 
באור יום.

בין ה-15 ל-22 באוקטובר 1948, התרחש מבצע "יואב". במבצע זה, נפרצה הדרך לנגב. בסוף אוקטובר 1948 כבשה חטיבה 8 את 
אזור בית גוברין. מבצע קטן נוסף, ב-9-2 במרץ 1949, היה מבצע "ייצוב", במסגרתו נכבשו מצדה, עין גדי ומספר גבעות בשיפולי 
הר חברון )אזור אשכולות של ימינו(. לקראת מבצע זה, קיבלו כוחות חטיבת "אלכסנדרוני" בפברואר 1949 הנחייה לתפוס את 
משלט תל בית-מירסים. במהלך מבצע "ייצוב" עצמו, נתפס משלט תל חוויליפה )כיום תל חליף בקיבוץ להב(. )ריבלין וסיני, 1964(.

ב-3 באפריל 1949 נחתם הסכם שביתת הנשק עם ירדן, והותווה “הקו הירוק״. ישראל נסוגה משטחים קטנים באזור אשכולות 
– בתמורה להעברת כפרי ואדי ערה, “המשולש״ ועוד לידי ישראל.

תקרית תל בית מירסים )עפ״י ארכיון צה״ל(
תקרית גבול שהתרחשה ב- 10/5/1966. קו הגבול באזור זה לא סומן כראוי. במרץ 1955 דחתה ממשלת ירדן הצעה לסימון 
משותף של הגבול בגזרה, ובמאי 1955 נדחתה גם הצעה לחילופי שטחים בגזרה. כתוצאה מכך, לא סומן קו שביתת הנשק 
בכפר, והסתפקו בקביעת עמודי גבול בשני קצותיו. במהלך השנים, חל כרסום זוחל בשטח הישראלי, ובתי הכפר בית מירסים 

חדרו כ-80 מ׳ לתוך שטח ישראל. חלק מהמבנים נעזבו בלחץ ישראלי, אך בחלוף הזמן אוכלסו מחדש.

בראשית מאי 1966 הורה פיקוד דרום על ציפוי דרך הפטרולים מאזור מיתר עד שקף )של ימינו( ב״מי מלח״, לאורך כ-25 ק״מ, 
וכן פריצת דרך באורך כ-2 ק״מ העוקפת את תל בית מירסים מצידו המזרחי, בצמוד לכפר בית מירסים. כוח הנדסי יצא לפרוץ 

את הדרך בסיוע כוחות אבטחה ישראליים שהיו בחלק המערבי של התל ובגבעת מירשם.

חיילים  ושני  קצין  ונפצעו  וסמל  קצין  נהרגו  האש  חילופי  במהלך  הדרך.  בהכשרת  שעסק  הכוח  לעבר  באש  פתחו  הירדנים 
נוספים. האירוע נמשך מספר שעות, שבמהלכן התגלו ליקויים בקשר ובתפעול הכוחות. האירוע גרם לזעזוע במטכ״ל. כתוצאה 
מהאירוע ברחו תושבי הכפר, וצה״ל פוצץ את בתי היישוב )65 בתים( )לכיש, 1967(. הן ישראל והן ירדן הגישו בעקבות האירועים 

תלונות למועצת הביטחון.

בעקבות מלחמת ששת הימים, התרחק הגבול מאזור זה. עם זאת, הדבר פתח בפני תושבי הכפרים שבמורדות הר חברון גישה 
חופשית למרחב – דבר שנוצל גם לשוד עתיקות אינטנסיבי ביותר )שנבלם למעשה רק עם הקמת גדר ההפרדה באמצע שנות 

ה-2000( )אילן, 1976(.

הקמת היישובים שומריה ונטע
היישוב שומריה הוקם תחילה כהיאחזות נח״ל ב-1985, ואוזרח בהמשך ע״י תנועת השומר הצעיר כקיבוץ. כתוצאה מנסיגת 
ישראל מחבל עזה )“ההתנתקות״(, התפנו 11 המשפחות )23 חברים( שהתגוררו במקום לקיבוץ דביר הסמוך, והקיבוץ אוכלס 
מחדש במפוני היישוב עצמונה )12 במרץ 2006(. מצפון לשומריה הוקם היישוב הקהילתי נטע )נקרא בהתחלה ‘מרשם׳(, שבו 

התיישבו מפונים מכפר דרום, מתל קטיפא, ומיישובים נוספים בגוש קטיף שפונה בהתנתקות.

אירועים נוספים במרחב
ב-1953 הוחל בסלילת מסילת רכבת מנען לבאר שבע )עקביה, 1953(. הקו נפתח לתנועה בראשית 1956 )עוזי, 1956(. במהלך 

סלילת המסילה נפגעו מדרונות תל מילחה כתוצאה מכריית קרקע לבניית גשר על נחל שקמה )על המשמר, 1955(.

ב-1963 תוכננה הקמתה של היאחזות נח״ל בקרבת תל בית מירסים, אולם היוזמה לא מומשה )על המשמר, 1963(. ייתכן כי 
השטח שיועד להקמת היישוב הינו השטח שבו קם לימים קיבוץ שומריה. בקיץ 1964 הוקם סכר אדוריים )אילן, 1966(. עם 
הקמת הסכר, ניטעו בקרבתו מטעי שקדים, משמש וכרמי ענבים. מאגר נוסף שהוקם בתקופה זו היה מאגר כלך )עפ״י “עמוד 

ענן״, הסכר במאגר זה נפרץ בשנת 2002( )על המשמר, 1967(.

בדצמבר 1967 הוצמד מטען חומר נפץ למסילת הרכבת בגשר הרכבת בנחל אדוריים. קרונית ביקורת שנסעה על המסילה 
לפני נסיעת הרכבת הפעילה את המטען, הועפה מהמסילה ונעצרה לאחר 120 מ׳. כתוצאה מהאירוע נפצעו שני חיילים ושני 
אזרחים עובדי הרכבת. עקבות חוליית המחבלים נמצאו בנחל אדוריים והובילו מזרחה, ובעקבות האירוע הוטל עוצר על כפרי 

האזור )דולב, 1967; למרחב, 1967(.

בתחילת שנות ה-2000׳ החליטה ממשלת ישראל על הקמת גדר הפרדה, הבנויה לרוב לאורך “הקו הירוק״.

ב-1 ביולי 2008 נחנך מחלף מאחז )חיבור כביש 6 לכביש 40(, ואילו ביוני 2009 נחנך כביש 358 המקשר בין שומריה לאמציה – 
כביש שתוכנן עוד בשנות ה-60׳ )למרחב, 1963(.
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עד  גוברין  בית  ממרחב  ההפרדה  גדר  שודרגה  גדר,  וחציות  ההפרדה  בגדר  חבלות  מריבוי  כתוצאה  ה-2010,  שנות  באמצע 
למעבר מיתר, והוחלפה בחומת בטון גבוהה. 

4.5. המתקנים באזור הסקר
סעיף זה מתבסס בעיקר על הסקר הארכיאולוגי של ישראל ועל חבקוק, 1985.

4.5.1. החיים במערות )ע״פ חבקוק, 1985(
תושבי האזור עשו שימוש נרחב במערות לצרכים שונים, ובפרט מגורים, אחסון תבואה או דירי צאן. דרום הר חברון מהווה עד 
היום אחד המעוזים האחרונים של יישובי המערות. זאת ככל הנראה הן בגלל המסלע הקירטוני הנוח לחציבה, והן בשל אופייה 
השמרני של האוכלוסייה, המרוחקת מצירי תנועה מרכזיים. נדבך נוסף היה מיעוט ההשקעה השלטונית באזור )עד לתקופת 

השלטון הישראלי לאחר מלחמת ששת הימים(.

המערות נחלקות למערות המשמשות כמשכן קבע, ומערות המשמשות כמשכן עונתי. השימוש במערות קבע נעלם כמעט 
לחלוטין בימינו לטובת בנייה קבועה. שימוש במערות כמשכן עונתי קיים עד ימינו, בעיקר בתקופת המרעה בחורף ובאביב. 

למשפחות הרועים יש גם בתי קבע בכפרי האם שלהן.

מכלול מערת המגורים כולל הן את המערה עצמה והן חצר פתוחה, המוקפת לרוב גדר אבנים. המערה לרוב מחולקת לשלושה 
אגפים – אגף מגורים לבני אדם )כשליש משטח המערה(, החצוי בין אגף לגברים ואגף לנשים. אגף הגברים משמש גם כאגף 
אירוח, ואגף הנשים משלב את המטבח ומשק הבית. אגף המגורים היה לרוב מרוצף/מרוח בטיח. אגף בעלי החיים תופס את 
מרבית שטח המערה, ומתחיל תמיד בסמוך לפתח הכניסה כדי להקל על הכנסת והוצאת בעלי החיים. לאורך קירות אגף זה 

בנויים אבוסים. גללי בעלי החיים המופרשים במערה נאספים לייבוש ומשמשים כחומר בעירה והסקה.

האגף השלישי והאחרון הינו מחסן ציוד, הממוקם בפינת המערה. מחסן זה כולל ערימות שקי מספוא לבעלי חיים, גללי בהמות 
ועצי הסקה, וכלים חקלאיים כגון מחרשה.

פתח המערה לרוב הוקטן באמצעות בניית קיר אבנים והקמת דלת. למערה יש סף מוגבה מעט המחייב את הנכנסים והיוצאים 
לרדת אל פנים המערה.

חצר המערה שילבה מתקנים כמו טאבון לאפיית לחם, כדי חרס גדולים לאגירת מים, לול תרנגולות ושובך יונים. לעיתים שולבה 
בחצר המערה סוכה לאירוח ולינה בימות הקיץ החמים.

יש לציין כי המערות שימשו ומשמשות למגורי רועים ופלאחים, אך לא למגורי בדווים, הנמנעים באופן מוחלט מכניסה ולינה 
במערות מסיבות תרבותיות.

4.5.2. מתקני המים
אגירת המים במרחב התבססה ברובה המכריע על בורות מים. בורות אלו קלטו מי נגר עילי בעזרת תעלות איסוף. בכל אתר 
יישובי נמצא לפחות בור מים חצוב אחד. נראה כי חציבת הבורות הללו הייתה הפתרון המועדף על תושבי העת העתיקה, על-
מנת להבטיח את אספקת המים עבור היישוב. לרוב, נחצבו פירי הבורות במשטחי סלע נארי משופעים, והורחבו בעומק שבו 
נפגש סלע הנארי בסלע הקירטון הרך שמתחתיו. ניכר כי התושבים דאגו לתחזק את הבורות באופן שוטף, ניקו אותם ומילאו 

את הסדקים שהופיעו בסלע, באמצעות אבנים קטנות, טיט וטיח.

אל רבים מבורות המים שנתגלו, הובילו תעלות רדודות שנחצבו על פני הסלע, שמטרתם היתה הגברת כמות הנגר למילוי הבור. 
באחדים מהבורות נתגלו גם חוליות פי-הבור. לעיתים היה זה פריט אדריכלי שהיה בשימוש משני והוסב לשמש כפי-הבור. 
בשוליהם של אחדים מפתחי הבורות נמצאו גם סימני השימוש בחבל, לצורך שאיבת המים. למטרה של איסוף המים בבתים, 

הותקנו מרזבים שירדו מגגות המבנים ביישוב.

בנוסף לבורות המים, נתגלו במספר אתרים בארות, שנחפרו ברובן סמוך ליישובים הגדולים, דוגמת: תל עיטון, חורבת מורן, 
חורבת כישור וחורבת נקיק. בארות אלו היוו את מקור המים העיקרי של אותם היישובים, וכנראה שהן שאיפשרו את קיומם 

של אותם יישובים במשך שנים כה רבות.

הבארות, שעומקן נע בין עשרים לארבעים מטרים, נחפרו לצידי ערוצי הנחלים עד לשכבת מי התהום, וקלטו את מי התהום 
הגבוהים. עם השנים ירד מפלס מי התהום, ועל כן מרבית הבארות יבשות כיום. לעתים, בעיצומו של החורף ניתן למצוא בהן 
מעט מים. סמוך לאחדות מהבארות הותקנו גם שקתות ובריכות רדודות להשקיית הצאן, שחלקן משמשות את עדרי הבדואים 

החיים בסביבה עד היום.

כמו כן, במספר אתרים תועדו סכרים, שנבנו לצד בורות המים ובערוצי הנחלים. סכרים אלו איפשרו את הטיית מי הנגר העילי 
שזרמו בערוצים אל בורות המים ואל השדות החקלאיים, ואיפשרו גם השקעת סחף שהגדיל את רובד הקרקע הנחוצה לחקלאות.
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4.5.3. חקלאות ומתקנים חקלאיים
נראה כי רוב שטח הסקר שימש לגידולי שדה בשיטת חקלאות בעל, ובעיקר לגידולי תבואה – חיטה ושעורה. חלקים מהשטח 
יותר )במונחי ימים עברו(, והיו מלווים במתקנים חקלאיים, דוגמת גתות ובתי-בד. ישנם ארבעה  עובדו בצורה אינטנסיבית 
מרכיבים שאופייניים לשטחים המעובדים באופן אינטנסיבי: קירות שדה, ערימות סיקול, מדרגות חקלאיות )טרסות( ושומרות. 

בכל אתר שנכלל בו שטח חקלאי, נמצאו על פי רוב 2-3 מארבעת המרכיבים הללו.

המרכיב הנפוץ ביותר באתרים אלה הם קירות השדה, שתחמו את כל השטח החקלאי וגם את החלקות הבודדות. שרידי קירות 
השדה ניכרים גם כיום בשטח על פני אזורים נרחבים בגבעות. מרכיב נוסף בסדר גודל דומה, היו ערמות הסיקול שנלוו באופן 
קבוע לקירות השדה. קוטרן של ערימות הסיקול הללו נע בין שלושה לחמישה מטרים לערך. בבסיסן של רוב הערמות הונח 
גם מדרגות  נמצאו  הללו  אבני שדה קטנות. במחצית מהאתרים החקלאיים  נערמו  בינוניות, שמעליהן  גוויל  אבני  מעגל של 

חקלאיות )טרסות(, ובחלקם נמצאו גם שומרות.

כי  וענבים ליין. ברור  זיתים לשמן  גידולים רב-שנתיים:  גידלו  יותר,  כי בשטחים הללו של חקלאות אינטנסיבית  סביר להניח 
החקלאים השקיעו הרבה יותר עבודה בשטח המעובד למטרות אלה, מכיוון שהרווחים משטחים כאלה היו גדולים בהרבה. 

המתקנים לעיבוד התוצרת החקלאית כללו גתות ובתי-בד. הגתות נתגלו בעשרות מאתרי הסקר, ונחצבו ברובן במשטחי סלע. 
הגתות, שנועדו לתעשיית היין, כללו משטח דריכה, בור סינון ובור איגום. לעיתים נתגלו ליד הגתות גם תאי אחסון וספלולים )אלה 
האחרונים קשורים להוספת חומרים בתעשיית היין(. חשוב לציין את הכמות הקטנה יחסית של הגתות שנמצאו באזור, שעשויה 
אמציה  מפת  במרחב  השוואה,  זה. לשם  באזור  יחסית  מצומצמת  יין  תעשיית  ועל  ענבים  בגידול  העיסוק  מיעוט  על  להצביע 

שמצפון-מזרח למרחב הסקר, נתגלו 1,275 גתות )דגן, תשס״ז(, כמות הגדולה בשני סדרי גודל מזו שבמרחב הסקר הנוכחי.

נוסף לגתות, נתגלו באזור הסקר מעט בתי-בד, רובם במערות מתחת לפני הקרקע )בחורבת נקיק, בחורבת גומר, בחורבת 
כישור, בחורבת מורן ובחורבת גומר דרום(. כמו כן, נמצאה אבן “ים״ של בית בד ממערב לחוות אלה. בארבעה אתרים נמצאו 
מתקני “בודדה״ – מתקן ביתי לסחיטת שמן. מיעוט בתי הבד באזור מעיד כי תושבי האזור לא עסקו בהפקת שמן באופן מסחרי 

)וקרוב לוודאי גם לא בייצור יין בהיקף כזה(. לשם השוואה – בתחומיה של מפת אמציה, נתגלו 76 בתי-בד )דגן, תשס״ז(.

בנוסף לשטחי החקלאות האינטנסיביים, לגתות ולבתי-הבד, תועדו גם שלוש חוות חקלאיות ובהן מבנים, באר, בורות מים, 
שומרות, ערמות סיקול, קירות שדה, גת, ספלולים ו״בודדות״. כמו כן, תועדו בתחומי החוות עשרות גדרות צאן וגדרות שתחמו 

מבנים, מערות, חצרות ועוד.

שומרות הן מבני אבן מאסיביים שמתארם מלבני, רבוע או סגלגל. הם בנויות ברובן מאבני גוויל בינוניות, והשתמרותן מגיעה 
לגובה של מספר נדבכים. ניתן לראות באתרי הסקר כי השומרות מוקמו בדרך-כלל במקומות גבוהים שאיפשרו תצפית טובה 
על החלקות החקלאיות ועל כל הסביבה הקרובה. גם לפי מיקומן וגם לפי שמן, שימשו השומרות כמגדלי שמירה להשגחה 
על התוצרת החקלאית – מהבשלת הפרי ועד לאיסוף היבול. השומרות גם שימשו כאסמים לשמירה על התבואה או כמחסנים 

לשמירה על התוצרת החקלאית המגוונת, עד להעברתה אל תוך תחומי היישובים או אף אל מחוץ לאזור.

קרוב לוודאי שהשומרות שימשו גם לתצפית על מטרות נוספות הקשורות בחיי התושבים באזור – לדוגמה: השגחה על שדות 
התבואה לבל ייכנסו אליהם הנוודים עם עדריהם; כמו גם שמירה על מכלאות צאן ועל היישובים עצמם. ראוי לציין כי מרבית 

השומרות במרחב הסקר נמצאו באתרים לא חקלאיים, דבר המחזק את ההנחה שהשומרות הגנו על היישובים עצמם.

4.5.4. מתקנים תעשייתיים
בנוסף למתקני המים ולמתקנים החקלאיים שנתגלו באזור, נמצאו סמוך לכל אחד מאתרי היישוב המרכזיים גם שני סוגים של 

מתקנים תעשייתיים, שהיוו מקור לחומרי בנייה: כבשני סיד ומחצבות אבן.

כבשני הסיד התגלו ב-12 מאתרי הסקר, כולם בגבעות המזרחיות – באזור שבו המסלע העיקרי הוא קירטון. סלע זה שימש 
כחומר גלם בתהליך הפקת הסיד. רבים מהכבשנים שנתגלו מוקמו במקום גבוה, שהיה מורם מסביבתם. מיקום זה היה חשוף 

לרוח הנחוצה לבערה, וסביב רבים מהם נתגלו ערימות של אפר ואף אבנים שרופות למחצה.

במספר קטן של אתרים תועדו מחצבות אבן. המחצבות הללו מוקמו סמוך ליישובים הגדולים והיוו מקור לאבני הבנייה של 
אותם היישובים. במחצבות הופקו אבני נארי ואבני קירטון – ששימשו כחומר בנייה עיקרי באתרי ההתיישבות שבאזור זה. על-
פי הצלקות שנותרו בדפנות המחצבות, ניכר כי אבני הקירטון נחצבו כבלוקים מלבניים שגודלם הממוצע כ- 30×50×30 ס״מ. 
בשל נוחות החציבה ומשקלן הקל יחסית, שימשו אבני הקירטון בעיקר לבניית קירות פנימיים. כאשר אבנים אלה משמשות 
לבניית קירות חיצוניים של מבנים, יש צורך בכיסוי הקיר בשכבת טיח, המגן מפני פגעי מזג האוויר. סלע הנארי הקשה והעמיד 
יותר, שימש לבניית קירותיהם החיצוניים של המבנים, ולעיצוב משקופים ודלתות. חלק מהמחצבות מוקמו בתוך המערות 

התת-קרקעיות, וחלקן נתגלו במחשופי הסלע שבשולי השלוחות.
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4.5.5. אתרי קבורה
באזור התגלו מספר אתרי קבורה מרכזיים, שהבולט בהם הוא שדה הקברים הגדול שסביב תל עיטון. מרבית הקברים הללו 
הגדולים  ליישובים  סמוך  נקבעו  באזור  שנתגלו  הקברים  מרבית  השנים.  במהלך  עתיקות  שודדי  על-ידי  והופרעו  נשדדו 
שהתקיימו באזור, דוגמת חורבת כישור, חורבת נקיק וחורבת מורן. רוב הקברים תוארכו לתקופות הברזל, הרומית והביזנטית.

תוכניתם של הקברים הללו הייתה אחידה למדי, והשתנתה עם חילוף התקופות: קברי תקופת הברזל כללו חדר רבוע שבמרכזו 
בור עמידה המוקף באיצטבאות. בימי הבית השני תכנית זו הלכה והשתכללה על-ידי תוספת של כוכי קבורה, ולעתים אף 
מקמרי קבורה ותאים לליקוט עצמות, בקבורה משנית. בתקופה הרומית המאוחרת ובתקופה הביזנטית, התבצעה הקבורה 
חדרי קבורה  כללו  כישור. מערכות אלה  בחורבת  אלו שנתגלו  כגון  למדי,  לעתים משוכללות  במערכות תת-קרקעיות שהיו 
שבקירותיהם נקבעו מקמרים עם משכבי קבורה, וכן תאים לליקוט עצמות. בחלק מן המערות, כמו המערות בחורבת כישור 
למשל, נתגלו שברי גלוסקמות, המעידים על המשך קיומו של נוהג ליקוט העצמות. נוהג זה, שרווח בקרב היהודים בשלהי 
תקופת הבית השני, נמשך באזור הסקר גם בתקופה הרומית המאוחרת. ניכר כי חוצבי הקברים השכילו לנצל את סלע הקירטון 
הרך לעיצוב אדריכלי נאה של חדרי הקבורה. בחלק מחדרי הקבורה אף נתגלו עיטורים עם מאפיינים של אתרי קבורה ידועים 

מסביבות ירושלים ומהגליל היהודי.

4.6. אתרים
במהלך הסקר תועדו 685 אתרים בעלי עניין ציבורי, מתוכם 324 אתרים שנסקרו בשטח במהלך הסקר, ו-361 אתרים נוספים 
 ,)3 גבוהה,  )חשיבות  הארצית  ברמה  חשיבות  כבעלי  דורגו  אתרים   41 במרחב.  הארכיאולוגיים  הסקרים  נתוני  לפי  שנרשמו 
124 אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה האזורית )חשיבות בינונית, 2(, ו-520 אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה המקומית 
)חשיבות נמוכה, 1(. אתרים שדורגו ברמות החשיבות הארצית והאזורית מופיעים במפה 9. טבלת האתרים המלאה )טבלה 19( 

מפורטת בנספח ה׳ – רשימת אתרים. המספרים במפה הם לפי מספר האתר בטבלה. 
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5. ערכיות נופית-תרבותית
הקריטריונים לחישוב הערכיות הנופית-תרבותית תוארו בתחילת הפרק הנופי-תרבותי )סעיף  3.2(. פירוט חישוב הערכיות 

בחלוקה לתת-יחידות נוף מופיע בנספח ב׳ – טבלת ערכיות נופית.

הסתכלות במפת הערכיות הנופית-תרבותית )מפה 10( מראה כי קיים אזור ליבה גדול בגבעות גומר, שדורג בערכיות נופית-
תרבותית מירבית, ומספר מוקדים נוספים בערכיות מירבית בחורבות עתיקות )אום א-שוקף, מורן, תל בית-מירשם( ולאורך 
נחל אדוריים. סביב שטחים אלו, הן ממזרח והן ממערב, מרחב משמעותי של שטחים שדורגו בערכיות נופית גבוהה מאד או 
גבוהה )ההבדל בין הללו נובע לרוב מחריפות הטופוגרפיה(. שטחים בערכיות נופית בינונית-נמוכה נמצאים בעיקר בקרבת 

כביש 6, בקרבת כביש 358 )בחלקו הדרומי( ובמספר אזורים מופרים.
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רצף שטחים פתוחים
ומסדרונות אקולוגיים
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6. רצף שטחים פתוחים

6.1. רקע 
הערכת רצף השטחים הפתוחים מהווה את אחד המרכיבים המרכזיים בהערכת הטבע והנוף. פגיעה בשטחים פתוחים נגרמת 
הן בגלל צמצום השטח הפתוח והפיכתו לשטח בנוי, והן 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 הנמצאים 

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 הניקוז(, סוג וכמות המזהמים שנוצרים בשטח הבנוי, 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 הפוליגונליות 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:

• 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.

• תפקוד חזותי/חברתי: רקע לפעילות נופש וטיולים. רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה מרכיב מרכזי בחוויית המבט אל הנוף, 	
הטיול והנופש בחיק הטבע.

• תפקודים מערכתיים: חייצים בקנה מידה מקומי, אזורי וארצי בין גושים עירוניים וכפריים, שבהם נשמר המרחב הפתוח.	

• מרחב לתכנון עתידי: אזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר, לצרכים אשר יתכן שבדור הנוכחי 	
אין כלל מודעות אליהם.

6.2. שיטת ההערכה
שטחים מבונים, כבישים ומתקני תשתית )למשל תחנות שאיבה, אנטנות סלולריות( סווגו בקבוצות כלליות של שימושי-קרקע 
)למשל “ישוב עירוני״, “כביש ארצי דו-מסלולי״ וכו׳(. לכל סוג שימוש-קרקע בוצע אומדן יחסי משוער של מידת השפעתו על 
השטח הפתוח. מידת השפעתם מכונה גם “משקל הפרה״. השפעה מקסימלית )100%( מיוחסת לאזורי תעשייה ולישובים 
עירוניים. מידת השפעתן של הפרות אחרות הוערכה כקטנה יותר, בהתאם למופיע בטבלה שבעמוד הבא. טבלה זו מבוססת 

 .)Levin et al., 2007( 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 
השטח  הוערך  יותר,  גדול  אלה  מאלמנטים  שהמרחק  ככל  עליו(.  להשפיע  עשויים  אך  הסקר  לתחום  מחוץ  מעט  שנמצאים 

הפתוח כאיכותי יותר. 

חשוב להדגיש שאין נתונים אלו מספיקים בכדי 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 היוצאים מיישוב וטורפים חיות 
בר(, ומימדים נופיים )למשל: פגיעה בקו רכס ע״י אנטנות(. יתר על כן, ברור שגם לשטחים חקלאיים ישנן השפעות שונות על 
יצורים מהמערכת הטבעית הנמצאים מסביבם )ובמידה מסוימת גם בתוכם(. כאלו הן למשל השפעות של ריסוסים והשפעה 

של “היצע מזון״ לחלק מבעלי החיים. השפעות אלו אינן נכללות בחישוב זה.
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טבלה 3: משקלי הפרה

דוגמהמשקלתאורקטגוריה

קרית גת100עירמגורים

75ישוב פרברי גדול

50ישוב פרברי בינוני

 50מחסנים תעשייתים

שומריה, שקף25ישוב כפרי

 15חווה כוללת מגורים

 15התיישבות פזורה

 10חווה ללא מגורים

תעשיה 
ומסחר

 150תעשייה כבדה

 150בתי זיקוק

 100אזור תעשיה גדול/ אינטנסיבי

 75אזור תעשיה בינוני/ אזורי

)מוסכים, בתי מלאכה ותעשיה קלה(50אזור תעשיה מקומי

 100מסחר ותעסוקה אזורי

 50מסחר ותעסוקה מקומי

חשמל 
ואנרגיה

 150חשמל: תחנת כח גדולה

 100חשמל: תחנת כח בינונית

 50חשמל: תחמ״ש אזורי

 10חשמל: תחמ״ש מקומי / תחנת מיתוג

 100חוות מיכלי דלק

 50תחנת תידלוק ושרותי דרך

 25תחנת תידלוק בלבד

מתקני 
תשתיות

 25מתקו הנדסי גדול ) מט״ש, מתקן התפלת מים מליחים(

מספר מיכלים15מתקן הנדסי בינוני

תחנת שאיבה5מתקן הנדסי קטן

 10ריכוז אנטנות

 10אנטנה

מתקני 
תחבורה

 100שדה תעופה בינ״ל

 100נמל

 50שדה תעופה אזורי

 25תחנת רכבת

 10מנחת מטוסים פעיל

מתקנים 
צבאיים

 100בסיס צבאי בקנ״מ עירוני

 75בסיס צבאי בקנ״מ פרברי גדול

בא״ח צנחנים )מחנה איתן(50בסיס צבאי בקנ״מ פרברי בינוני

 25בסיס צבאי בקנ״מ כפרי

 15מבנים צבאיים קטנים

לש״ביה10מתקנים צבאיים שאינם מאוישים בקביעות
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דוגמהמשקלתאורקטגוריה

 25אורווהחקלאות

 25בריכות דגים מקורות

 רפת שומריה25רפת

 15דיר

 15לול

 15מכלאת בקר/צאן

 20מכלאת בקר/צאן+ מבנים

 5בית רשת

 10בתי אריזה

 10סככות לכלים חקלאיים

 10מחסנים חקלאיים

 חממות בקרבת שקף5חממות קבועות

 15מתקן קומפוסט

 5מאגר

כבישים, 
דרכים 
וגדרות

כביש 6 100כביש רב-נתיבי ארצי עם תאורה

כביש 25358כביש אזורי

10כביש מקומי

 5כביש גישה

 5דרך עם מצעים

 75דרך מערכת עם גדר גבול/הפרדה

 50גבול בינלאומי/חומת ההפרדה

 30מסילת רכבת 

6.3. תוצאות 
גומר  גבעות  ניתן לראות ששטחי סקר   ,)3 )מפה  זיהום האור  וממפת   )12 ומפה   11 )מפה  ממפות רצף השטחים הפתוחים 
ייחודים במרחב מרכז הארץ, בכך שהם שומרים על רצף שטחים פתוחים מהגדולים שישנם באזור הים-תיכוני של ישראל. 
הגורמים המרכזיים שגורמים להפרה ברצף השטחים הפתוחים של הסקר הם: כבישים 6+40, מסילת הרכבת, בא"ח צנחנים, 

היישובים נטע ושומריה, כביש 358 וחומת ההפרדה, שכולם נמצאים בשולי אזור הסקר.
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7. מסדרונות אקולוגיים

7.1. רקע
מנותקים,  אזורים  לחבר  שנועדה  מסביבתן,  השונות  אופייניות  ותכונות  ייחוד  בעלת  שטח  כרצועת  מוגדר  אקולוגי  מסדרון 
בעלי חשיבות אקולוגית,  ושטחים אחרים  דוגמת שמורות טבע  וצומח בסביבתם הטבעית,  חי  מיני  לקיים  כדי  דיים  גדולים 
שימושי  ומגוון  הגבוה,  הביולוגי  המגוון  הרבה,  צפיפותה  בשל  בישראל,  הללו.  השטחים  בין  מינים  מעבר  לאפשר  ומטרתו 
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 ומטרדים. 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׳ המנותקים 
אלה מאלה, ונושאים אוכלוסיות בעלי-חיים קטנות יותר, מפוצלות ומבודדות, שתנועתן בין אזורים טבעיים שובשה ונחסמה. 
כך נוצרו תת-אוכלוסיות קטנות ומבודדות, דבר המעלה את ההסתברות להכחדות מקומיות בשל ארבע סיבות: פגיעות מפני 
)כגון שריפות(; רגישות  ידי האדם  וכד׳(; פגיעות מפני הפרעות הנגרמות על  )רצף שנות בצורת  הפרעות טבעיות קיצוניות 
לתנודות הטבעיות הקיימות בדינאמיקה שלהן )גיוס ותמותת פרטים(; ובמקרה של האוכלוסיות הקטנות ביותר, קיימת סכנה 
של ירידה במגוון הגנטי שעלול להביא להפחתה בעמידותה של האוכלוסייה לשינוים סביבתיים. לפיכך, גם אם אין אפשרות 
לשמר שטחים טבעיים נרחבים השומרים על רציפות מרחבית ביניהם – לכל הפחות יש לשמר מסדרונות אקולוגיים פתוחים 

המחברים בין האזורים הטבעיים המובהקים )קפלן וויטמן, 2011; קפלן ועמיתיו, 2011(.

ידי רשות הטבע והגנים על בסיס היערות נטע אדם, חקלאות השטחים  המסדרונות האקולוגיים בישראל הוגדרו ומופו על 
הפתוחים – גידולי שדה ומטעים, ושטחים טבעיים שאינם מוכרזים כשמורות טבע. אזורים אלו נועדו לאפשר רצף של שטחים 
רשת  תתמוך  ובכך  שבשמורות,  המוגנים  הטבעיים  השטחים  בין  צמחים  וזרעי  בעלי-חיים  תנועת  המאפשרים  פתוחים 
כך שתכניות פיתוח  גופי התכנון,  כלי תכנוני עבור  לייצר  הייתה  המסדרונות האקולוגיים בשמירת הטבע בישראל. המטרה 
ישמרו ככל הניתן את המרחבים הנכללים בתחום המסדרונות האקולוגיים, ויכוונו את הפיתוח אל השטחים שמחוץ למסדרונות 

אלו )שקדי ושדות, 2000; רותם ועמיתיו, 2015(.

7.2. תוצאות
ממפות המסדרונות האקולוגיים )מפה 13 ומפה 14( ניתן ללמוד שכל שטח הסקר למעט שלושת המתחמים המבונים )בא"ח 
צנחנים, נטע ושומריה( הוא חלק מהמסדרון האקולוגי הארצי )מפה 13, מפה 14(. בשל כך, שטח הסקר מהווה אזור מעבר 
חשוב מאד, שמחבר הן בציר צפון-דרום בין אזור שפלת יהודה לכיוון הנגב הצפוני, והן בציר מזרח-מערב מאזור מדבר יהודה 

לשפלת החוף ומישור החוף הדרומי.
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8. ערכיות מרחבית משולבת: מסדרונות ורצף שטחים פתוחים

8.1. שיטת העבודה 
ערכיות זו נובעת משילוב דירוגי ערכיות של שני מרכיבים מרחביים: 1( דירוג לפי הימצאות המקום המדובר בתחום מסדרון 

אקולוגי או מעבר הכרחי, ו-2( דירוג לפי ערך הרצף מחישוב רצף השטחים הפתוחים. להלן פירוט הדירוגים.

1. דירוג ערכיות מסדרונות אקולוגיים:
• שטחי ליבה )שמורות טבע, גנים לאומיים ויערות קק״ל(: ערכיות מירבית )5(.	

• מסדרון אקולוגי ארצי: לפי השכבה הארצית, בשטחים שאינם ליבה. נגזרו מהשכבה הארצית שטחי ישובים, במקומות שבהם 	
השכבה אינה מעודכנת/מדוייקת. ערכיות גבוהה מאד )4(.

• מסדרון אקולוגי אזורי: ערכיות גבוהה )3(.	

• מעבר הכרחי )‘צוואר בקבוק׳(: ערכיות מירבית )5(.	

• בשטחים שאינם בתחום מסדרון/מעבר הכרחי – מרכיב זה אינו משפיע על הערכיות.	

2. דירוג ערכיות רצף שטחים פתוחים:
סיווג לחמש קטגוריות:

• 250-0 מ׳ משוקלל – ערכיות רצף נמוכה )1( )שולי הפרה(.	

• 500-250 מ׳ משוקלל – ערכיות רצף בינונית )2( )אזור חייץ(.	

• 750-500 מ׳ משוקלל – ערכיות רצף גבוהה )3( )שולי אזור חייץ(.	

• 1000-750 מ׳ משוקלל – ערכיות רצף גבוהה מאד )4( )שולי שטח ליבה(.	

• 1000 מ׳ משוקלל ומעלה – ערכיות רצף מירבית )5( )שטח ליבה(.	

מטריצת חיבור בין מפת מסדרונות למפת רצף שטחים פתוחים:

ערכיות רצף שטחים פתוחיםערכיות מרחבית משולבת

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכה

ערכיות מסדרונות

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכהמחוץ למסדרון

מירביתגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאד

מירביתמירביתמירביתמירביתמירביתמירבית

8.2. תוצאות
במפת הערכיות המרחבית )מפה 15( ניתן לראות שרוב שטח הסקר, שמהווה ליבה אזורית שמורה, מדורג בערכיות מירבית. 
במערב הסקר, בשל ההפרה לרצף שיוצרים כביש 6+40 ופסי הרכבת, הערכיות היא גבוהה מאוד )בציר צפון-דרום(, כאשר 
הנחלים אדוריים, מאחז, פורה )ונחל שקמה עצמו, מעט מחוץ לגבול הסקר( מקשרים את אזור הסקר אל שטחים במורד אגן 
נחל שקמה, ולכן דורגו גם הם בערכיות מרחבית מירבית. בנוסף, יש לציין את ערכיותו המרחבית המירבית של המעבר העילי 
המתוכנן מעל כביש 6 ושל האזור שמוביל אליו, שעתיד לגשר על המחסום של כביש 6 ולאפשר מעבר של בעלי-חיים מאזור 
הסקר לאזור שמורת פורה ולהיפך. גם באזור המזרחי של הסקר ישנה רצועה בכיוון כללי צפון-דרום בערכיות גבוהה מאוד, 

שמקורה בהשפעות השוליים של חומת ההפרדה, כביש 358 ושלושת השטחים המיושבים )נטע, שומריה ובא״ח צנחנים(.

שוליו  ודרומה.  צפונה  טובה  קישוריות  עם  מירבית,  בערכיות מרחבית  מוגדר  כל שטח הסקר  לראות שכמעט  ניתן  לסיכום, 
המערביים של שטח הסקר מופרים ע״י התשתיות החוצות בציר צפון-דרום – והקישוריות מערבה מתבססת על ערוצי הנחלים 
והמעבר העילי המתוכנן, בעוד ששוליו המזרחיים מופרים ע״י השטחים הבנויים, הכביש, ובעיקר חומת ההפרדה – שמפריעה 

לקישוריות הקרקעית מזרחה.
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פרק ד׳: 

צומח
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9. בוטניקה

9.1. רקע בוטני 
הרקע הבוטני התבסס על המקורות הבאים: דנין )1988(, ויזל )1984(, ויזל ועמיתיו )1978( וזהרי )1955, 1980(, וכן על סמך 
ממצאי הסקר בעקבות היכרות הסוקרים עם השטח. הגדרת המינים התבססה על: זהרי )1986(, ופיינברון-דותן ודנין )1991(.

תחום הסקר מהווה אזור מעבר חד בין שטחי שיחיות וחורשים ים-תיכוניים לבין צומח ספר ים-תיכוני ומדברי. ניתן להצביע 
על נחל אדוריים )הגבול הצפוני של הסקר( כאל מעין קו גבול לתצורות צומח בהן שולטים עצים ושיחים ים-תיכוניים, כגון: בר-
זית בינוני, אלון מצוי, אלת המסטיק, חרוב מצוי, לבנה רפואי ואלה ארץ-ישראלית. עצים ושיחים אלו תועדו כולם גם בתחומי 
הסקר, אך כפרטים בודדים ולא כמינים שולטים )למעט תצורות בודדות בצפון-מזרח הסקר בהן אלת המסטיק מהווה מין 
שליט(. מצד שני, תחום הסקר מהווה גבול תפוצה צפוני בשפלה למספר מינים מדבריים ומינים אופייניים לספר )במזרח הארץ 
ומינים  תפוצתם ממשיכה עוד צפונה(. מינים מדבריים כגון: קזוח עקום, לענת המדבר, מקור-חסידה שעיר ואשליל שעיר; 

אופייניים לספר דוגמת: טופח אדום, קדד פיינברון, קדד נאה ושום אשרסון.

בתחום הסקר בולטים שני גרדיינטים חזקים שמשפיעים על תצורות הצומח והרכב המינים: קו צפון-דרום וקו מזרח-מערב. 
גרדיינט צפון-דרום משמעותי בעיקר מבחינת ירידה בכמות המשקעים כלפי דרום בעוד שגרדיינט מזרח-מערב משמעותי הן 
מבחינת כמות משקעים )ירידה בכמות לכיוון מערב( והן מבחינת רום טופוגרפי. מזרח הסקר נמצא בתחום השפלה הגבוהה, 
שמאופיינת ברום טפוגרפי של 480-350 מטר מעל פני-הים ובכיסוי כמעט מלא של הגבעות בשכבת נארי. לעומת זאת, מערב 
הסקר נמצא בתחום השפלה הנמוכה, שמאופיינת ברום טופוגרפי של 330-200 מטר מעל פני-הים, ובכיסוי הולך ופוחת של 

סלע קשה חשוף עד לכיסוי מלא של קרקע בעלת אחוז גבוה של לס גם בראשי הגבעות. 

ניתן להצביע על צפון-מזרח הסקר כעל אזור שבו רוב הצומח העשבוני הוא ים-תיכוני אופייני עם תצורות צומח שבהן שולטים 
שיחי אשחר ארץ-ישראלי וסירה קוצנית, שמלווים לעיתים ע״י אלת המסטיק ועצים בודדים של חרוב מצוי ואף אלון מצוי 
ולבנה רפואי. תצורות הצומח בגבעות הן של שיחיות ובתות בצפיפות פתוחה עד בינונית. באזורים שסובלים משריפות באופן 
תדיר, התצורות בראשי גבעות ומפנים צפוניים הן של עשבוניים בני-חלוף עם שיחים פזורים ובמפנים הדרומיים עשבוניים 
בני-קיימא )בשלטון זקנן שעיר( עם שיחים פזורים. ככל שמדרימים בחלקו המזרחי של השטח, מתמעט כיסוי סירה קוצנית 
ואשחר א״י, ועולה שכיחות מיני ספר ים-תיכוני, בעיקר שלהבית קצרת-שיניים. כיסוי ניכר של סירה קוצנית נותר במפנים 
צפוניים וכיסוי האשחרים יורד בכלל השטח, אולם אלו נותרים פזורים בכל המפנים. חשוב לציין כי האזור נמצא בשטח אש 
פעיל וסובל משריפות רבות מאוד שלהן השפעה ניכרת על תצורות והרכב הצומח – עדות לכך ניתן למצוא בהבדל הבולט בין 
ולכן שכיחות השריפות  ואלו שממערב לה: ממזרח לדרך אין אימונים באש חיה  תצורות הצומח שממזרח לדרך הפטרולים 
נמוכה בהרבה, בשטח זה כיסוי גבוה של סירה קוצנית ושכיחות הזקנן השעיר נמוכה יחסית. ממערב לדרך הסירה הקוצנית 

כמעט נעדרת כליל והמפנים הדרומיים נשלטים לרוב ע״י זקנן שעיר. 

בחלקו המערבי של הסקר תצורות הצומח בגבעות הן של עשבוניים עם בני-שיח פזורים או של בתות פתוחות. בעמקים, 
ניכר הבדל  והופעת השיזפים,  התצורות הן של עשבוניים בני-חלוף עם עצי שיזף מצוי בודדים. מלבד היעלמות האשחרים 
משמעותי בהרכב בני-השיח: בעוד שבאזור המזרחי סירה קוצנית מהווה בן-שיח עיקרי בפער ניכר, ומלווה בעיקר ע״י געדה 
מצויה, כתלה חריפה ומרווה ריחנית באחוזי כיסוי מזעריים, באזור המערבי סירה קוצנית שכיחה הרבה פחות ומלווים אותה 
בני-שיח רבים באחוזי כיסוי משמעותיים )מבין כלל בני-השיח(. לרוב קשה להצביע על בן-שיח שליט ובין 5-3 מינים תופסים 
עוקץ-עקרב  הדור,  קזוח עקום, שמשון  געדה מצויה, אלקנה סמורה,   בעיקר: שלהבית קצרת-שיניים,  דומים,  כיסוי  אחוזי 
עגול-עלים ועפעפית מצרית. אל אלו מצטרפים לשון-פר סמורה וקיצנית כרתית – עשבוניים בני-קיימא בעלי מימדים דומים 
לבני-השיח הנ״ל. למרות עושר זה, אחוז הכיסוי של המינים המעוצים נמוך ולרוב נמצא סביב 5% מכלל השטח. גם כאן יש לציין 

את השפעת השריפות המשמעותית המורידה באופן ניכר את כיסוי המעוצים וסביר שאף משנה את הרכב המינים. 

מלבד תצורות הצומח, גם הרכב המינים הכללי מראה מעברים דומים: בכל השטח ניתן למצוא מינים ים-תיכוניים אופייניים 
יחד עם מיני ספר ים-תיכון ומינים מדבריים, אך השכיחות היחסית של אלו משתנה. כמו גם מינים רבים המופיעים רק בתחום 
גיאוגרפי מסויים של הסקר. בצפון-מזרח תחום הסקר ניתן למצוא מיני חורש שזהו להם גבול תפוצה דרומי בשפלה )יורדים 
דרומה יותר בשדרת ההר(, כגון: אלון מצוי, בר-זית בינוני, קיסוסית קוצנית, זלזלת הקנוקנות, מרוות ירושלים, געדה מפושקת, 
כגון: קדד קדוש,  רבים,  מינים מדבריים  למצוא  ניתן  בדרום-מערב תחום הסקר  לעומתם,  ועוד.  חרוקה  כנפה  כפופה,  נפית 
אספרג ארוך-עלים, קזוח עקום, מלעניאל קטן-פרחים, גבסנית ערבית ובוצין שיחני. גם שכיחות מיני הספר עולה כלפי דרום-
מערב, בולטים מינים כגון: שלהבית קצרת-שיניים, נואית קוצנית, קדד נאה, אלקנה סמורה, שמשון הדור ומרווה מלבינה. מבין 
המינים החד-שנתיים מהווה עושר התלתנים מעין מדד לחברת צמחים ים-תיכונית והיעדרם מעיד על חברת צומח מדברית 
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יותר: במפנים צפוניים בצפון-מזרח תחום הסקר תועדו עד 11 מיני תלתן שונים במדרון אחד, לעומת בין 3-0 מינים במפנים 
דרומיים באותה גבעה ובגבעות האזורים הדרום-מערביים. גם המינים מקור-חסידה גדול ומקור-חסידה ארוך מציגים דפוס 
דומה – שני מינים אלו גדלים גם יחד, אך לרוב מחליפים זה את זה בין מפנה צפוני )מק״ח גדול( לדרומי )מק״ח ארוך( במזרח 

הסקר ועד להיעדר כמעט מוחלט של מקור-חסידה גדול במערב ושל מקור-חסידה ארוך בצפון-מזרח.  

אל הקווים הכלליים הללו, יש לצרף מספר יחידות גיאוגרפיות ותופעות קוויות ונקודתיות נוספות:

• נחלים חוצי שפלה )אדוריים, דומה וכלך(: נחלים אשר מקורם ברכס ההר שממזרח, אפיקם, החוצה את רכסי הגבעות, עמוק 	
יחסית וחושף את סלע האב המכוסה ברוב המרחב )מחשופי קירטון ללא כיסוי נארי(. באפיקים ניתן למצוא עצים ושיחים 

מפותחים פזורים ומרכז הערוץ בעל תשתית חצצית ונשלט ע״י חרחבינה מגובבת ושומר פשוט. 

• מדרונות שדרת ההר: רצועה צרה בין חומת ההפרדה לכביש 358 שהיא המשך ישיר של רכס ההר הקטוע ע״י חומת ההפרדה. 	
המסלע בחלק זה הוא בעיקרו גיר קשה שאינו קיים בחלקי הסקר האחרים. ברצועה צרה זו, תועדו מספר כתמי חורש פתוח 
בהם בולטים עצי אלון מצוי מפותחים, עצי אלה א״י, יערה איטלקית וצורית גבוהה )לשלושת האחרונים אלו האוכלוסיות 

היחידות בשטח הסקר(. 

• בקעת יבל: עמק תלם שמפריד את שדרת ההר מהשפלה. בחלקו הצפוני הוא צר מאוד עד לא קיים )בשטח הסקר( ומתרחב 	
בהדרגה כלפי דרום. רובו מעובד בחקלאות אינטנסיבית, אך במספר מצומצם של שדות אקסטנסיביים תועדו מינים נדירים, 
כגון: מלקולמייה חרוקה, רשתון השדות וזמזומית ורבורג. סביב ‘חוות האלה׳ קיימים מחשופים של התצורות הגיאולוגית ע׳רב 
וטקייה, רוב השטח מופר או נטוע במינים זרים, אך חלקו עדיין נותר טבעי ובו טיפוס צומח יובשני ייחודי בשלטון מלחית אשונה.

• מחשופי קירטון: לאורך הנחלים חוצי השפלה קימיים מספר מחשופי קירטון גדולים עליהם מתפתחת חברת צמחים יובשנית 	
ייחודית. במחשופים המערביים של נחל כלך בולטות אוכלוסיות של מינים מדבריים שזהו להם גבול תפוצה צפוני בשפלה, 

כגון: לענת המדבר, אשליל שעיר, דרכנית מקופחת, שום ערבתי וקזוח עקום.

• השנים 	 עשרות  עד  חלקם  בעבר,  עובדו  הסקר  בשטח  מהמדרונות  וחלק  מהעמקים  רבים  עתיקה:  וחקלאות  בור  שדות 
ינבוט השדה.  גבוה של  כיסוי  ואחוז  נמוך  מינים  יחסית לאחרונה מאופיינים בעושר  האחרונות. עמקים שעיבודם הופסק 
לעומתם עמקים שלא עובדו שנים רבות, מציגים עושר מינים מעט גבוה יותר, אך עדיין נשלטים באופן מוחלט ע״י דגניים 
חד-שנתיים )בעיקר שיבולת-שועל נפוצה(. חלק משטחי הטרסות העתיקות במדרונות נותר עשבוני בשליטת דגניים, אך 
חלקו התפתח לבתות ואף שיחיות )בצפון-מזרח השטח( כך שקשה להבחין בשרידי העיבוד הקדום. למרות עושר ומגוון 
המינים הנמוכים, מספר מינים נדירים ובסכנת הכחדה תועדו בשטח הסקר רק או בעיקר בעמקים ובשדות בור, כגון: דבקת 
הפטמות, זמזומית ורבורג, טופח ארך-עמוד וספלול השדה. כך גם לגבי מינים נפוצים )פחות או יותר( שזהו בית-גידולם 
הבלעדי, כגון: אכילאה ערבתית, ערטנית השדות, ושברק שעיר. בית-גידול זה נמצא באיום וצמצום חריף ברמה הארצית, 

ושטחי עמק גדולים שאינם מעובדים, כמו בשטח הסקר, הם מצב נדיר וייחודי.   

• שריפות ופסי אש: כמעט כל שטח הסקר נמצא בתחום שטח אש פעיל. תדירות השריפות בשטח גבוהה במיוחד והשפעתה 	
על הצומח ניכרת. דוגמה להשפעת השריפות על הצומח ניתן לראות בבירור בהשוואה בין שני צידי דרך הפטרולים שבמזרח 
גבוהה.  בתדירות  שנשרף  “רטוב״  אש  שטח   – לדרך  ממערב  תדיר,  נשרף  שאינו  “יבש״  אש  שטח   – לדרך  ממזרח  השטח: 
במזרח ישנן בתות ושיחיות בהן צפיפות הצומח המעוצה היא לרוב בין 50-20% כיסוי )בעיקר סירה קוצנית ואשחר א״י(, 
במערב ישנו שטח עשבוני שבו כיסוי הצומח המעוצה אינו עובר את ה-10% )בעיקר אשחר א״י ובני-שיח קטנים דוגמת 
געדה מצויה( ושליטת זקנן שעיר במפנים דרומיים. במערב שטח הסקר אין שטחים נרחבים המוגנים משריפות ולכן לא ניתן 
לקיים השוואה דומה, אך בולטת צפיפות מעוצים נמוכה מאוד )לרוב פחות מ-5% כיסוי(. כחלק מניסיון לצמצום היקף ושטח 
השריפות, מתקיים ממשק פסי אש בהם הצומח מרוסס או מקולטר ברוחב של בערך 10 מטרים. ניראה כי השפעת פסים אלו 
על כלל הצומח נמוכה מאוד, ובעיקר בולטת השפעה מקומית על הרכב המינים ועל עושרם )פירוט נוסף בסעיף 9.3.8 להלן(.   

• חורבות ותילים: שטח הסקר בכלל וחציו המזרחי בפרט, עשירים באתרים היסטוריים וארכיאולוגיים. לחלקם השפעה זניחה 	
על הצומח, אולם בחורבות ובתילים הגדולים מתפתחת חברת צמחים השונה במעט מהסביבה. בולטים בה שליטה כתמית 
של מרווה ריחנית, שיחי אטד אירופי, מרבדי חרצית עטורה ושעורת התבור, כמו גם אוכלוסיות מינים עשבוניים הנעדרים 

מבתי-גידול אחרים בשטח הסקר, דוגמת: קרדריה מצויה, בבונג זהוב וציפורנית מפושקת.

• רעייה: נראה כי מרבית שטח הסקר נמצא תחת רעייה חלשה עד בינונית ולא ניכרת פגיעה בעושר ובמגוון המינים. אולם, קיימים 	
מספר עמקים שבהם רעיית הבקר חזקה, שם תועדו שליטה נקודתית של מינים רודרליים דוגמת ברקן סורי, ועושר מינים נמוך. 
תופעה מעניינת ולא שגרתית היא רעיית גמלים, פרות וצאן באותו תא שטח – מצב שתועד במספר מוקדים במערב השטח. 

• קטיף עכובית הגלגל: שטח הסקר עשיר בצמחי עכובית הגלגל שגדלים כמעט בכל השטח וכמעט בכל בתי הגידול )מדרונות 	
כי  נראה  לא  להיום  נכון  המזרחי.  בחלקו  בעיקר  ואינטנסיבי  מסיבי  מקטיף  סובל  השטח  הקטיף  עונת  במהלך  ועמקים(. 
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שמסוגל  רב-שנתי  מין  היותו  בגלל  זמני  מצב  שזהו  ייתכן  אך  בהתמעטות.  לא  ואף  הכחדה  בסכנת  העכובית  אוכלוסיות 
להתחדש גם לאחר קטיף – עדיין לא ברור איך ישפיע דילול בנק הזרעים על האוכלוסיות בעתיד.

תמונה 12: נופי צומח שונים בשטח הסקר

השפלה הנמוכה מחשוף קירטון גדול בנחל כלך

השפלה הגבוהה תשתית חצצית בערוץ נחל אדוריים
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9.2. שיטות עבודה בפרק הבוטני
מיפוי הצומח נעשה לפי החלוקה ההיררכית לארבע דרגות פירוט של תכסית צומח לא-חקלאי, שהוגדרה ב'מדריך למיפוי 
כל השטחים הפתוחים   .)4 )טבלה  בהכנה2(  ועמיתיה,  רון   ;2014 ועמיתיה,  )סבר  הים-תיכוני'  – חלק הצומח  בישראל  צומח 
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 הוגדר כ-20 דונם, 
וצומח טבעי בעל מאפיין בולט ששטחו קטן מכך, סומן כ'אתר'. באותו 'טיפוס צומח' נכללו כל יחידות הצומח שלהן תצורת 
צומח ומינים שליטים זהים. בחלק מהמקרים מספר טיפוסים דומים מוכללים לטיפוס אחד )'טיפוס צומח מוכלל'( לצרכי תצוגה 
והערכה. 'אפיון מפורט' נעשה על-ידי דיגום של יחידת צומח אופיינית בכל טיפוס צומח, ורישום כל מיני הצמחים המופיעים 

בשטח הדיגום.

טבלה 4: חלוקה היררכית לארבע דרגות פירוט לתכסית צומח לא-חקלאי )סבר ועמיתיה, 2014; רון ועמיתיה, בהכנה(.

קטגוריותדרגת פירוט

תצורת צומח 
כללית 

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

שיחייה: שיחים ועצים נמוכים )2-1 מ'(
בתה: מעוצים נמוכים )עד 1 מ'(

עשבוניים

תצורת צומח 
מפורטת 

חלוקת חמש קטגוריות תצורות הצומח הכלליות ל-18 תצורות מפורטות על סמך אחוזי הכיסוי של 
צורות החיים השליטות )לדוגמה: חורש פתוח = 33%-10% כיסוי של עצי חורש(, או מאפייני חברת 

העשבוניים )בני-קיימא/חלוף, חישת קנים(. ל-18 תצורות אלו הוספו במידת הצורך מאפיינים מעוצים 
בולטים בשטח )לדוגמה: בתה פתוחה עם שיחים בודדים; עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים וכו׳(. 

שילוב של תצורת הצומח המפורטת עם פירוט המינים השליטים )לדוגמה: עשבוניים בני-קיימא עם טיפוס צומח 
שיחים פזורים בשלטון זקנן שעיר, מלעניאל מצוי ואשחר ארץ-ישראלי(.

רשימה מפורטת של כל מיני הצמחים.אפיון מפורט 

9.2.1. מיפוי הצומח בשטח
המיפוי בשטח מורכב ממספר שלבים עיקריים: הכנת עזרים לפני היציאה לשטח, אפיון 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:

• מיושרים 	 אוויר  תצלומי  מפענוח  ומידע  רקע  שכבות  בעזרת  הצומח/תכסית  שכבת  של  ראשונית  בנייה  העזרים:  הכנת 
ומעוגנים )אורתופוטו(. שלב זה כלל חלוקה ראשונית לפוליגונים של יחידות צומח באזורים הטבעיים על פי ניתוח אורתופוטו 
מעודכן משנת 2018. שכבת התכסית של המרכז למיפוי ישראל היוותה מקור לתיחומי השטחים החקלאיים והבנויים. מרבית 
העבודה באפיון הצומח נעשתה בשטחים הטבעיים והמיוערים. על סמך התבוננות בתצ״א נראו אזורים בעלי מאפייני צומח 
שונים )למשל צפיפויות שונות של שיחים ועצים שניתן בפועל לראותם בתצ״א, ו/או גוון ומרקם היכולים להצביע על שונות 
גם באזורים עם בני-שיח או צומח עשבוני(, ובוצעה דיגיטציה ראשונית של חלוקת השטח לגבולות יחידות צומח. השטח 
המינימלי ליחידת צומח הוגדר כאמור ל-20 דונם, על מנת להימנע מפירוט יתר שיפגע במאמץ הדיגום, אך יאפשר ניתוח 
מפורט מספיק של השטח. תופעות חשובות ששטחן קטן מהסף שנקבע, הוכנסו לממצאי הסקר כאתרים נקודתיים. בנוסף, 
שטחים בנויים או חקלאיים ששטחם קטן מסף זה, הושארו כיחידות נפרדות במיפוי וכך גם משארים טבעיים קטנים בלב 

שדות ‘שנדגמו׳ בעזרת אורתופוטו.

• אפיון ראשוני ומיפוי מדגמי: בחירת מספר נקודות שנראות שונות זו מזו בתצ״א מבחינת אופי הצומח בהן, הגעה לנקודות 	
אלה בשטח ואפיון תצורת הצומח וטיפוס הצומח שבהן, בהתאם להנחיות ‘מדריך למיפוי צומח בישראל – חלק הצומח הים-
תיכוני׳ )סבר ועמיתיה, 2014; רון ועמיתיה, בהכנה(, כפי שפורט לעיל. טיפוסי הצומח הוגדרו לפי תצורת צומח מפורטת, 
מאפיינים מעוצים בולטים ו- 1-3 מינים 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 
נטיעות/זריעים,  מהעבר,  חקלאי  עיבוד  סימני  אדם:  פעילות  של  ומאפיינים  ועוד(,  מסלע  )מפנה,  השטח  של  הא-ביוטיים 

רעייה, הפרות שונות וכד׳.

• 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 

2. מהדורה מעודכנת של מדריך מיפוי הצומח שנמצאת בהכנה, ובה מענה טוב יותר לאזור הספר הים-תיכוני.
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כך  יותר של הצומח בשטח, אוחדו טיפוסי צומח קרובים.  והבנה טובה  או בסדר המינים השליטים. בכדי לאפשר הכללה 
למשל: “שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי, סירה קוצנית ואלת המסטיק״ ו״שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק 

ואשחר-ארץ-ישראלי״ אוחדו לטיפוס צומח מוכלל: “שיחייה פתוחה בשלטון אשחר-ארץ-ישראלי ואלת המסטיק״.

• 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 שויך טיפוס שכבר אופיין קודם לכן, או שהוגדר טיפוס צומח חדש במקרה הצורך.

• שאינם 	 הפתוחים  השטחים  כל  חולקו  הדומים,  הצומח  טיפוסי  ואיחוד  הרציף  המיפוי  במהלך  מפורטים:  צומח  תרשימי 
חקלאיים – לטיפוסי צומח מוכללים. 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 1 מ׳ מכל צד של סרט מדידה 
שנפרש לאורך של 50 מ׳ )סה״כ 50×2 = 100 מ״ר(, וחזרה לאורך סרט המדידה תוך יצירת רשימה נפרדת של המינים שנוספו 
– כאשר הסריקה מתבצעת ברוחב של 10 מ׳ מכל צד של הסרט )סה״כ 50×20 מ׳ = “השלמה לדונם״(. רישומים אלו בוצעו 
הערכיות  חישוב  לצורך  בהמשך  שימשה  המלאה  המינים  רשימת  בשיאו.  נמצא  העשבוניים  המינים  שמגוון  בעת  באביב, 

הבוטנית של כל אחד מטיפוסי הצומח.

באזורים המיוערים, הרכב וצפיפות המינים הנטועים ידועים על פי רישומי סקר האינוונטר של קק״ל, המאפיין נתונים אלה בכל 
אחד מעומדי היער. עם זאת, באזורים המיוערים קיים קושי כפול באפיון הצומח בתת-היער. נוכחות העצים )ובפרט כשהם 
ליחידות צומח בשלב הניתוח  ולכן מקשה על חלוקה ראשונית  צפופים( ממסכת את מופע תת-היער מהסתכלות בתצ״א, 
הראשוני. בנוסף, בסיור בשטח, מגבילה שכבת היער הנטוע את טווח הראיה של הסוקרים, ואינה מאפשרת תצפית אל השטח 
שמסביב, כך שקיימת בעיה להגדיר גבולות בין טיפוסי צומח באזורים המיוערים. עקב מורכבות זו, החלוקה ליחידות צומח 

ביערות הינה גסה יותר ודיוקה מוגבל.

9.2.2. דרגות הפירוט במיפוי הצומח בסקר
בסקר זה בוצע שימוש בארבע דרגות פירוט למיפוי הצומח:

• תרשים מפורט: רישום כל מיני הצמחים ביחידת הצומח.	

• דף תצפית מלא ביחידה: תיעוד מלא של מאפייני יחידת הצומח, ללא ביצוע תרשים מפורט של כל המינים.	

• והערות. במקרים שבהם תנאי 	 3 מינים שליטים, מינים פולשים  הגדרה של תצורת צומח מפורטת,  קביעת טיפוס בלבד: 
השטח אפשרו תצפית טובה אל היחידה, בייחוד בתצורות צומח פתוחות, הוגדרה היחידה בתצפית מבחוץ.

• פענוח מאורתופוטו: במספר מצומצם של יחידות: בעיקר בשולי הסקר ובשטחים לא נגישים עקב פעילות הצבא )ממזרח 	
לכביש 358, ממערב למסילת הרכבת, מדרום לשומרייה וסביב בא״ח צנחנים(, בוצע אפיון הצומח בעזרת ניתוח אורתופוטו, 

ע״פ דמיון ליח׳ צומח אחרת שנסקרה בפועל בשטח, ונראית דומה במאפייניה ליח׳ הצומח שלא נסקרה.

הרוב המוחלט של שטחי הסקר שאינם בנויים או חקלאיים מופו בפועל בשטח.

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

למדד ערכיות משוקלל, המורכב ממדדי המשנה הבאים:

• לעושר 	 התייחסות  ישנה  יותר.  גדול  מינים  מספר  בו  שתועד  צומח  לטיפוס  גבוהה  ערכיות  מהמדד(:   20%( המינים  עושר 
המינים בכל אחת מצורות החיים בנפרד )בחלוקה ל: עצים, שיחים, בני-שיח, עשבוניים רב-שנתיים ועשבוניים חד-שנתיים(, 
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 המקסימאלי לטיפוס צומח 
הוגדר כרף העליון )ציון מירבי(, מס׳ המינים המינימאלי הוגדר כרף התחתון )הציון הנמוך ביותר(, ובהתאם – בוצע הנירמול 

עבור שאר הטווח לציון בסקאלה 0-100.

• הרכב המינים )25% מהמדד(: סעיף זה נועד להתייחסות ספציפית להרכב חברת הצומח, תוך מתן משקל למינים בסכנת 	
הכחדה, נדירים ואנדמיים מחד, ולמינים פולשים/זרים מאידך:
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• מינים בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים )25% 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: RR = 4; RP = 3;R  = 2. מין שהוגדר כ-״נדיר 
כל המינים בסכנת  ציוני  צומח סוכמו  טיפוס  בכל   .1 ציון  קיבל  נדיר  אנדמי שאינו  מין   ,2 ציון  קיבל   )9 )טבלה  אזורית״ 
הכחדה, הנדירים והאנדמיים. הציון המקסימאלי הוגדר כרף העליון והציון המינימאלי הוגדר כרף התחתון, ובהתאם – 

בוצע נירמול לציון סופי לטיפוס צומח בסקאלה של 0-100.

• מינים פולשים/זרים. ההתייחסות למינים פולשים הוצאה מהמדד בעקבות מעבר לגישה חדשה, לפיה יש לטפל באזורים 	
נגועים במינים פולשים במקום להוריד בהם את הערכיות ובכך “לוותר״ עליהם. נוכחות מינים פולשים עדיין משפיעה על 

הערכיות דרך מדד המשנה הבא.

• למצב 	 השליטים  המינים  ושל  הראשית  החיים  צורת  של  ההתאמה  למידת  מתייחס  מהמדד(:   20%( הטבעי  הצומח  ייצוג 
הטבעי, בהיעדר הפרות משמעותיות כמו נטיעה, שריפה, רעיית יתר, השתלטות מין פולש המשנה את אופי בית הגידול, 
חישוף השטח וכד׳. ככל שהדמיון רב יותר, הערכיות גבוהה יותר. ייצוג הצומח הטבעי מורכב משני מדדי משנה )במשקל 
שווה(: הראשון מתייחס לצורת החיים, והשני – למינים השליטים. הראשון, מייצג את מרחק צורת החיים הגבוהה ביותר של 
המינים המקומיים הנוכחים בשטח )בכיסוי של 0.5% מהשטח ומעלה(, מצורת החיים הראשית הכוללת את המינים הזרים – 

אם ישנם, בהתאם למטריצת הדמיון הבאה:

טבלה 5: ניקוד ייצוג הצומח הטבעי – צורות חיים

צורת החיים הגבוהה ביותר – מינים מקומיים נוכחים

עצי יער צורת חיים
גבוה

עצי יער/ 
עשבוניים בני-שיחשיחיםחורש

בני-קיימא
עשבוניים 
בני-חלוף

מינים זרים 
)נטועים/ 
פולשים(

100806040200עצי יער גבוה

10080604020עצי יער/חורש

100806040שיחים

1008060בני-שיח

10080עשבוניים בני-קיימא

100עשבוניים בני-חלוף

מדד המשנה השני 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 6: ניקוד ייצוג הצומח הטבעי – מינים שליטים

ניקודהתאמת המינים השליטים לאזור הסקר

100כל המינים השליטים אופייניים לאזור הסקר

67מין שליט אחד לפחות הוא מין באשה

33מין שליט אחד לפחות הוא זר לאזור הסקר

0מין שליט אחד לפחות מוגדר כפולש

הניקוד מתקבל לפי הסעיף המחמיר יותר. לדוגמה, טיפוס צומח שבו מין שליט פולש אחד, מין זר אחד ומין באשה אחד, 
לישראל  זרים  מינים   .)2013( ועמיתיו  דופור-דרור   ,)2019( דופור-דרור  עפ״י:  פולש  מין  הגדרת  זה.  בסעיף   0 ניקוד  יקבל 
שאינם מופיעים בספר המינים הפולשים )דוגמת: קליטריס מיובל, איקליפטוס גומפוצפלה(, מינים נטועים שתחום תפוצתם 
אורן  אירופי,  זית  )כגון  הטבעי  תפוצתם  לתחום  מחוץ  הסקר  בתחום  שנטועים  ארץ-ישראליים  ומינים  קרובות,  במדינות 
ירושלים( – הוגדרו כמין ‘זר לאזור הסקר׳. מינים שמוצאם הבוטני המקורי אינו בתחומי ארץ-ישראל, אך התבססו בה כמיני 
וכן מינים נטועים שנמצאים בתחום תפוצתם הטבעי )תמר מצוי, הרדוף  בר בארץ מזה אלפי שנים )כמו פיקוס התאנה(, 
הנחלים( – הוגדרו כמינים אופייניים לאזור הסקר. הגדרת מין באשה עפ״י )+Danin & Fragman-Sapir )2016: מינים שזיקתם 
לבתי-גידול מופרעים תוארה בקטגוריות: ‘גדל רק בבתי-גידול שנוצרו או עוצבו על ידי האדם׳, ו-׳גדל בעיקר בקרבת האדם, 
בהתאם  האדם׳,  בקרבת  וחצי  טבעיים,  בבתי-גידול  חצי  בערך  ‘גדל  בקטגוריה:  גם  ולעתים  טבעיים׳,  בבתי-גידול  גם  אך 

לשיקול דעתו של הבוטנאי.
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• צומח מפורטת מכלל השטח הפתוח שאינו 	 נמצאת תצורת  )15% מהמדד(: מתייחסת לאחוז השטח שבו  אזורית  נדירות 
הציון  צומח,  תצורת  בכל  בסקר.  יותר  נדירה  מפורטת  צומח  לתצורת  ניתנה  יותר  גבוהה  ערכיות  הסקר.  בתחום  חקלאי 

המקסימאלי הוגדר כרף העליון, ובהתאם – בוצע נירמול לציון סופי לתצורת צומח בסקאלה 0-100.

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

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

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

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

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

• ערכיות נמוכה: חקלאי או מבונה.	

• מורכבות מבנית )15% מהמדד(: ההנחה היא שככל שיש יותר צורות חיים המיוצגות בתצורת הצומח )מעל רמת סף של 	
10% כיסוי(, כך המורכבות המבנית שלה מבחינת הצומח – גבוהה יותר, ולכן היא מייצרת יותר נישות אקולוגיות וחשובה 
יותר לשימור. כל צורת חיים הוסיפה 20 נק' לציון )צורת חיים אחת = 20 נק', שתי צורות חיים = 40 נק' וכיוב'. 5 צורות חיים 
ומעלה קיבלו את הציון המירבי(. בגלל שתחום הסקר נמצא באזור גיאוגרפי בו באופן טבעי כיסוי העצים הוא נמוך מאוד, 
יחידות צומח בהן כיסוי העצים גבוה מ-5%, הם בהכרח שטחים נטועים ולכן צורת החיים "עץ" נספרה רק במצב בו אחוז 

כיסוי העצים גדול מ-0 וקטן או שווה ל-5.

• 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 הנדרש להשתקמות יהיה ארוך יותר מאידך )סיכון(. לכן חשובה יותר 
ההגנה על צורות החיים הגבוהות יותר, המקבלות דירוג ערכיות גבוה יותר. כך לעצים נדרש פרק הזמן הארוך ביותר להגיע 
יותר  נמוך  ציון  מקבלות  יותר  הנמוכות  החיים  צורות  ביותר.  הגבוה  הציון  את  מקבלים  הם  ולכן  הנוכחי,  למצבם  מחדש 
בהתאמה, עד לעשבוניים בני-חלוף, שיכולת ההתחדשות שלהם היא המהירה ביותר )עצים = 100, שיחים = 80, בני-שיח = 
60, עשבוניים בני-קיימא = 40, ועשבוניים בני-חלוף = 20(. חשוב לציין כי ביחידות צומח נטועות, חושב מדד זה ע"פ טיפוס 
הצומח של תת-היער – כך שיער אורנים נטוע שתת-היער הוא בתה פתוחה, קיבל ציון גבוה יותר מיער נטוע סמוך בו תת-

היער הוא עשבוניים בני-חלוף.

בתצורות צומח שבהן יש צורות חיים גבוהות יותר מצורת החיים הראשית )10%-3%(, הערכיות עולה בהתאם למרחק צורת 
החיים הנוספת מצורת החיים הראשית:

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

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

• עשבוניים עם עצים – תוספת 15 נק'.	

• הערכת מומחה: בכל מקרה, תוצאת המדד המשוקלל המתקבלת מהחישוב עוברת ביקורת של בוטנאי מומחה, שיכול לבחון 	
את מידת המהימנות של המדד בהתייחס למצב האמיתי בשטח. במידה שנמצאת לדעת המומחה אי-התאמה, הוא יכול 

לערוך תיקון בערך המדד המתקבל, ולנמק את החלטתו.

בסקר זה המשקלים שניתנו למדדים השונים ואופן חישובם השתנו מעט מהמקובל בסקרי מכון דש"א קודמים. זאת בעקבות 
אי-הכללת חלק מהמדדים המקובלים, ואי-התאמה של אופן חישוב חלק מהמדדים לאזור ספר ים-תיכוני שבו הצומח הטבעי 

הבלתי מופר אינו חורש או יער.

9.2.4. ניתוח הנתונים
 Microsoft®(יExcel והועברו לגיליונות ,h (ArcGIS 10.4 for Desktop, Esri®י( ArcGIS הנתונים המרחביים עובדו בתכנת ממ"ג

Excel® 2016) ולתכנת R י)R Core Team 2019) להמשך עיבוד.
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9.3. תוצאות

9.3.1. תכסית מוכללת
ב״חלוקת על״ לשלוש קטגוריות מתקבלות התוצאות הבאות:

איור 4: חלוקת שטח הסקר על פי תכסית מוכללת

מוחלט של השטחים  ואת חלקם הכמעט  הגדול של השטחים הפתוחים בתחומי הסקר,  נתונים אלה ממחישים את חלקם 
הטבעיים והמיוערים )“פתוח שאינו חקלאי פעיל״( מבין השטחים הפתוחים )מפה 15(.
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9.3.2. תצורות צומח
בתחומי הסקר הוגדרו 277 יחידות צומח )בקטגוריה המוכללת "פתוח שאינו חקלאי פעיל"( ובהן אופיינו 6 תצורות צומח כלליות, 
שניתנות לפירוט ל-18 תצורות צומח מפורטות )איור 5, טבלה 7, מפה 18(. במבט על התפלגות תצורות צומח הכלליות )איור 
5( ניתן לראות שעשבוניים בני-חלוף )70%( ועשבוניים בני-קיימא )14%( מכסים כ-84% משטח הסקר )בשטחים הפתוחים 
שאינם חקלאיים פעילים(, כאשר ה-16% הנותרים מאופיינים על ידי שיחיות ובתות )14%( ויערות נטועים )2%(. במבט על מפת 
תצורות הצומח הכלליות )מפה 17( עולה כי הבתות והשיחיות מאפיינות את צפון השטח )לאורך נחל אדוריים, בעיקר בחלקו 
הכמעט  שרובו  כך  השטח,  בדרום-מזרח  ורק  כמעט  מרוכזים  הנטועים  היערות  שטחי  השטח.  מזרח  ואת  והמרכזי(  המזרחי 
מוחלט של מרכז השטח ומערבו, מאופיין על-ידי צומח עשבוני )בעיקר בן-חלוף(. ניתן להסביר זאת כשילוב בין שני גורמים: 1( 
גרדיינטים טבעיים של רום טופוגרפי וקרקע-מסלע המבדילים את מזרח הסקר ממערבו )המזרח גבוה וסלעי יותר(; 2( שריפות 

רבות המתרחשות בעיקר במרכז ובמערב השטח ופחות ברצועה הצפונית והמזרחית )במזרח רצועת שטח אש "יבש"(.

טבלה 7: ייצוג תצורות צומח מפורטות מתוך כלל השטח הפתוח שאינו חקלאי פעיל

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידותתצורה מפורטת )עם הכללה חלקית*(

11610.18יער גבוה בצפיפות בינונית

23070.33יער צפוף

47940.9יער בצפ׳ בינונית

88330.9יער פתוח

52,0702.3שיחייה פתוחה עם עצים פזורים

21,5741.7שיחייה פתוחה

61,0771.2בתה בצפ׳ בינונית עם שיחים ועצים פזורים

81,8792.1בתה פתוחה עם עצים פזורים/בודדים

204,6665.1בתה פתוחה עם שיחים פזורים/בודדים

101,2481.4בתה פתוחה

11440.16חישת קנים עם עצים פזורים

61,4651.6עשבוניים בני-קיימא עם עצים פזורים/בודדים

2610,28311.3עשבוניים בני-קיימא עם שיחים פזורים/בודדים

51,0341.1עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים

4217,79219.6עשבוניים בני-חלוף עם עצים פזורים/בודדים

4115,68717.2עשבוניים בני-חלוף עם שיחים פזורים/בודדים

6616,49718.1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים

2413,46414.8עשבוניים בני-חלוף

27790,975100סה״כ

פזורים״  עצים  עם  בני-קיימא  “עשבוניים  עם  יחד  בודדים״  עצים  עם  עם  בני-קיימא  “עשבוניים  של  למשל  היא  *ההכללה 
ל״עשבוניים בני קיימא עם עצים פזורים/בודדים״.
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איור 5: חלוקת שטח הסקר על פי תצורות צומח כלליות 

תמונה 13: תצורות צומח נבחרות באזור הסקר

יער פתוח בתה בצפיפות בינונית עם שיחים ועצים פזורים

עשבוניים בני-קיימא עם שיחים פזורים/בודדים עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים
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9.3.3. טיפוסי צומח
לכל יחידת צומח אופיין טיפוס צומח המורכב מתצורת צומח מפורטת ומ- 3-1 מינים שליטים. מכיוון שמספר טיפוסי הצומח 
הוא גבוה )קרוב למספר יחידות הצומח( ובמקרים רבים הדימיון בין טיפוסים קרובים גם הוא גבוה, הוגדרו 23 טיפוסי צומח 
מוכללים )מפה 19( את רשימת כלל טיפוסי הצומח לפני ההכללה, כמו גם את הטיפוסים המוכללים המשויכים, ניתן לראות 
בנספח ג׳ – פירוט טיפוסי צומח שהוכללו. חשוב לציין שהכללת טיפוסי צומח דומים נעשתה גם על-סמך דמיון בהרכב המינים 
ובמיקום הגיאוגרפי ולא רק על סמך תצורות צומח דומות. כך למשל, “שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי וסירה 
ולא עם  ואשחר ארץ-ישראלי״  קוצנית  פזורים בשלטון סירה  בינונית עם שיחים  “בתה בצפיפות  יחד עם  הוכללה  קוצנית״, 
“שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי ואלת המסטיק״. זאת מכיוון שאלת המסטיק כמין שליט היא תופעה ייחודית 
לצפון-מזרח שטח הסקר, ומבחינה זאת, שיחייה ללא אלת מסטיק קרובה יותר לבתה של סירה ואשחר – מאשר לשיחייה של 

אשחר ואלת מסטיק )ראו גם סעיף 9.2.1 – מיפוי הצומח בשטח(. להלן תיאור ופירוט של 23 טיפוסי הצומח המוכללים:

1. יער נטוע בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

81423.61.6

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

סירה קוצנית, אשחר ארץ-ישראלי, ברוש מצוי, אורן ירושלים ואורן קפריסאי
 גלונית מצויה, געדה מצויה, אלת המסטיק

וחרוב מצוי

שום קטן-פרחיםרכפה כרסנית

תיאור

יער אורנים נטוע בצפיפות משתנה בין 70-30% כיסוי. רוב היחידות ביער מורן )אזור שומרייה וממזרח לכביש 358(, יחידה אחת של יער 
גבוה נמצאת בצפון השטח בצמוד לנחל אדוריים ויחידה קטנה נוספת במערב הסקר. ככלל, תת-היער דומה ליחידות הצומח הלא נטועות 

שסביב, אך צפיפות הצומח המעוצה ובעיקר העשבוני נמוכה יותר.

2. יער נטוע פתוח בשלטון אלה אטלנטית, סירה קוצנית וצמרנית הסלעים

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

1169.60.2

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

צמרנית הסלעים, געדה מצויה, זקנן שעיר אלה אטלנטית וסירה קוצנית
וקיצנית כרתית

וינקה עשבונית, קדד 
פיינברון, קרקפן נמוך, 

קיצנית צמרנית

תיאור

יחידה אחת רציפה ביער מורן. תצורה פתוחה כאשר תת-היער עם כיסוי עשבוניים גבוה, וכיסוי בני-שיח של בין 10-5%. שטח אבני מאוד 
עם תשתית של קרקע עמוקה יחסית ועושר מינים בינוני-גבוה.

3. יער נטוע בשלטון זית אירופי וסירה קוצנית

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

352.10.1

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

אשחר ארץ-ישראליזית אירופי וסירה קוצנית

תיאור

שלוש יחידות סמוכות שנמצאות בגבול הסקר הצפון-מזרחי, ממזרח לכביש 358. כרם זיתים אקסטנסיבי שכנראה לא מעובד כיום. כלל 
השטח שממזרח לכביש 358 לא נסקר בצורה מפורטת.
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4. יער נטוע פתוח בשלטון שיזף מצוי, חרוב מצוי ושיטים זרות באפיק נחל

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

2168.20.2

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

אשל ב.מ.שיזף מצוי, חרוב מצוי ושיטה ב.מ.

תיאור

שתי יחידות סמוכות: ערוץ נחל פורה ויובל אחד, בחלקם המערבי - ממזרח למסילת הרכבת ובין המסילה לכביש 6. שטחים נטועים עם 
תת-יער עשבוני בן-חלוף, שילוב בין מינים מקומיים למינים זרים ופולשים.

5. יער נטוע פתוח בשלטון שיטים זרות

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

1281.50.3

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

אקליפטוס ב.מ.שיטת עלי-הערבה ושיטת ויקטוריה

תיאור

יחידה אחת סביב חוות האלה. יער נטוע הנשלט ע״י מינים פולשים, תת-יער עשבוני בן-חלוף בו בעיקר דגניים ומיני מעזבות.

6. שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי ואלת המסטיק

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

52974.53.3

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

 אשחר ארץ-ישראלי, 
אלת המסטיק וסירה קוצנית

 חלבלוב עב-זרע, חרוב מצוי, בר-זית בינוני ואורן ירושלים
דרדר אשקלון

שיבולת-שועל צמרית, 
ציפורנית משוננת, 

 חזרזרת מחוספסת, 
זון מרצעני

תיאור

יחידות צמודות בצפון-מזרח השטח המהוות את הצומח הטבעי המפותח ביותר הנמצא בשטח הסקר. בהן נמצא הגבול הדרומי של בר-
זית בינוני ושל אלת המסטיק כמין שולט. במפנים צפוניים הצומח העשבוני עשיר מאוד ומאפיין בתות ושיחיות ים-תיכוניות – כמעט ללא 
מיני ספר. בולט עושר מיני תלתן ומספר מינים ים-תיכוניים נפוצים הנעדרים מרוב שטח הסקר, כגון: זמזומית מצויה, דבקנית הפרקים 

ופשתה שעירה.  

7. בתה בצפיפות בינונית עם שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

71587.51.7

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

אלון מצוי, לבנה רפואי, עוזרר קוצני, חרוב מצוי, סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי
געדה מצויה, חבלבל זיתני וקורנית מקורקפת

 שיבולת-שועל 
שונת-גלומות

קצח זעיר-פרחים, 
קרסולת השלולית

תיאור

כל היחידות מלבד אחת מרוכזות במזרח השטח בין דרך הפטרולים לכביש 358, לרוב במפנים צפוניים. טיפוס המייצג צומח טבעי מפותח 
המאפיין את מזרח השטח )השפלה הגבוהה( באזור מוגן משריפות. סביר שלולא השריפות הרבות, הצומח ברוב השטח המזרחי היה דומה. 
עושר מינים גבוה מאוד, ובו בעיקר מינים ים-תיכוניים, אך גם צמחי ספר התורמים לעושר ולמגוון. בולטים מספר מיני עצים שזהו להם 
אזור התפוצה העיקרי בשטח הסקר, כגון: אלון מצוי, לבנה רפואי ועוזרר קוצני. עוד בולטים מספר כתמי בתה צפופה של חבלבל זיתני 

וקורנית מקורקפת, הגדלים במדרונות קירטוניים מפוררים בהם כיסוי הנארי חסר.
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8. בתה פתוחה עם שיחים פזורים/בודדים בשלטון סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

213866.94.3

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

סירה קוצנית, שיבולת-שועל 
נפוצה ואשחר ארץ-ישראלי

געדה מצויה, עוזרר קוצני, זקנן שעיר, זוטה 
מעורקת, כתלה חריפה, חבלבל זיתני ונשרן מכחיל

 שיבולת-שועל
שונת-גלומות

ציפורנית משוננת, 
קצח זעיר-פרחים, 

שום אשרסון

תיאור

טיפוס זה חופף גיאוגרפית ומשלים את הטיפוס הקודם - מאפיין בעיקר את ראשי הגבעות והמפנים שאינם צפוניים. גם כאן הצומח 
וציפורנית  מלבינה  מרווה  תמים,  אריסימון  כגון:  ספר,  צמחי  של  נציגים  יותר  קיימים  מאוד.  עשיר  העשבוני  והצומח  מפותח  המעוצה 
משוננת, אך גם כאן רוב הצומח מאפיין את האזור הים-תיכוני. בולטים מיני חורש מעוצים )הקיימים גם בשני טיפוסי הצומח הקודמים(, 
כגון: קיסוסית קוצנית, אספרג החורש, זלזלת הקנוקנות ופואה מצויה. ממזרח לכביש 358 בולטים עצי אלה א״י )הפרטים היחידים בשטח 

הסקר( ואלון מצוי.

9. בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית עם שיזפים ואשחרים בודדים/פזורים

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

82278.12.5

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

 סירה קוצנית
ושיבולת-שועל נפוצה

אשחר ארץ-ישראלי, שיזף מצוי, זקנן שעיר, 
שלהבית קצרת-שיניים, געדה מצויה, כתלה 

חריפה ומרווה ריחנית

קדד פיינברון

תיאור

רוב היחידות ממוקמות בצפון-מערב השטח – לאורך נחל אדוריים וסמוך לגבול בין השפלה הנמוכה לגבוהה. בולטים אשחרים בודדים, 
אשר זהו להם גבול מערבי בשטח הסקר, הגדלים יחד עם עצי שיזף מצוי ההופכים בהדרגה לעץ העיקרי לכיוון דרום-מערב. עוד בולטים 
עצי אלה אטלנטית בודדים, אשר רובם גדלים בסמוך לגדת נחל אדוריים וחלקם מרחיקים מעט דרומה. למרות שליטת הסירה הקוצנית, 
קיימים עוד מספר מיני בני-שיח דומיננטיים המאפיינים את מערב השטח, כגון: שלהבית קצרת-שיניים, שמשון הדור, עפעפית מצרית 

ועוקץ-עקרב עגול-עלים. עושר המינים העשבוניים בינוני ומתאפיין בכיסוי גבוה של מלעניאל מצוי.

10. חישת קנים עם עצים פזורים בשלטון קנה מצוי ואשל ב.מ.

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

1143.50.2

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

שיטה כחלחלהקנה מצוי ואשל ב.מ.

תיאור

בית-גידול לח מלאכותי שנוצר בעקבות סכר נחל אדוריים. בית-גידול ייחודי בשטח הסקר, אך עושר המינים נמוך מאוד וקיימים ריכוזי 
מינים פולשים. ייתכן שבעזרת ממשק מתאים קיים פוטנציאל ליצירת בית-גידול לח איכותי יותר.

11. עשבוניים בני-קיימא עם שיחים פזורים בשלטון זקנן שעיר ואשחר ארץ-ישראלי

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

188592.99.4

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

 זקנן שעיר, מלעניאל מצוי
ואשחר ארץ-ישראלי

שיבולת-שועל שונת-שלהבית קצרת-שיניים, געדה מצויה, חרוב מצוי
גלומות

שום אשרסון, תודרה 
דמשקאית

תיאור

טיפוס צומח המאפיין את המפנים הדרומיים במזרח השטח - השפלה הגבוהה. כיסוי הזקנן השעיר גבוה, כנראה גם כתוצאה מתדירות 
השריפות הרבה. שיחי האשחר פזורים בשטח ולעיתים מלווים ע״י עצי חרוב בודדים. בין פרטי הזקנן רוב הכיסוי הוא של מלעניאל מצוי, 
ארוך, תמריר מרוקני  כגון: מקור-חסידה  יובשני,  בית-גידול  מינים חד-שנתיים המאפיינים  בולטים  נמוכים.  כיסוי  באחוזי  בני-שיח  עם 

ודמומית משוננת. מינים אלו נעדרים או נדירים במפנים הצפוניים של אותן גבעות.
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12. עשבוניים בני-קיימא בשלטון זקנן שעיר, לעיתים עם אשחרים בודדים

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

102484.32.7

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

זקנן שעיר, מלעניאל מצוי 
ואשחר ארץ-ישראלי

ציפורנית משוננת, דרדר אשקלוןגעדה מצויה, לשון-פר סמורה, אלקנה סמורה
קדד פיינברון

תיאור

טיפוס הדומה ברוב המאפיינים לטיפוס הקודם ונבדל בעיקר באחוז כיסוי האשחרים הנמוך יותר. גיאוגרפית טיפוס זה מיוצג בשני מוקדים: 
אחד בקו התפר בין השפלה הגבוהה לנמוכה ושני סביב היישוב נטע. האזור המערבי יותר מתאפיין בכיסוי אשחרים נמוך מאוד ובמינים 
המאפיינים את מערב השטח, כגון: לשון-פר סמורה, אלקנה סמורה, גבסנית ערבית ובוצין שיחני. סביב היישוב נטע, הרכב המינים זהה 

לטיפוס הקודם ורק כיסוי האשחרים נמוך יותר.

13. עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים באפיק נחל

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

121217.31.3

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

חרחבינה מגובבת, שומר פשוט 
וסירה קוצנית

 אשחר ארץ-ישראלי, שיזף מצוי, זקנן שעיר, 
 ינבוט השדה, אלה אטלנטית, אלת המסטיק

ואטד אירופי

קצח זעיר-פרחים, 
ורבנה שרועה, בר-דורבן 
אשון, קרנונית דו-בדית, 
מלקולמיה חרוקה, זון 
מרצעני, שום הכרמל, 

לוענית מפושקת

תיאור

טיפוס צומח זה מאגד בתוכו את יחידות הצומח של שלושת הנחלים הגדולים בסקר )אדוריים, דומה וכלך( ויחידה במעלה היובל הצפוני 
של נחל פורה. ניתן לחלק את היחידות לשלוש רצועות לרוחב הערוץ: מפנה צפוני )צפון-מזרחי( הנשלט ע״י סירה קוצנית עם שיחים/
עצים פזורים, מרכז הערוץ - תשתית חצצית הנשלטת ע״י חרחבינה מגובבת ושומר פשוט והמפנה הדרומי )דרום-מערבי( הנשלט לרוב 
ע״י זקנן שעיר. קיימים מקטעים של מחשופי קירטון המאופיינים בצומח יובשני: בנחל אדוריים ודומה בולטת קורנית מקורקפת יחד עם 
שלהבית קצרת-שיניים ושמשון הדור, ובנחל כלך בולטים מחשופים עם לענת המדבר ואשליל שעיר. הרכב העצים המלווים משתנה בין 
הנחלים: בנחל דומה אשחר א״י ולבנה רפואי עם מעט שיטה כחלחלה ואלון מצוי; במזרח נחל אדוריים אשחר א״י, במרכז אלה אטלנטית 

ואלת המסטיק ובמורד שיזף מצוי; בנחל כלך בעיקר שיזף מצוי עם אלה אטלנטית במעלה.

14. עשבוניים בני-חלוף עם שיחי אשחר ארץ-ישראלי פזורים

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

3413475.314.8

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

שיבולת-שועל נפוצה, אשחר 
ארץ-ישראלי וסירה קוצנית

שיבולת-שועל שונת-חרוב מצוי, געדה מצויה, זקנן שעיר
גלומות, דרדר אשקלון, 

זמזומית ורבורג

קרקפן נמוך, קצח 
זעיר-פרחים, בר-דורבן 
אשון, וינקה עשבונית, 

שום אשרסון

תיאור

רוב שטח הגבעות המזרחיות נכלל בטיפוס זה. שטח הנשלט ע״י עשבוניים )ברובם דגניים, בעיקר שיבולת-שועל נפוצה( ובו בולטים שיחי 
אשחר א״י פזורים, כמו גם סירה קוצנית, געדה מצויה, זקנן שעיר ועצי חרוב בודדים. חלק מהשטח נמצא בתחום של חורבות וטרסות 
נטושות ובהם ניתן למצוא בין היתר עצי תאנה וזית. פה ושם נמצאים גם עצי אלון מצוי ולבנה רפואי. עושר המינים גבוה והרכב המינים 
וחסה כחולת- כנפה חרוקה  כגון: עדשה מזרחית,  אזורית,  נדירים  מינים  ברובו את האזור הים-תיכוני. במפנים צפוניים תועדו  מאפיין 
כי חלק  ניתן לשער  ומפוחמים.  ובפרטי אשחר מדוכאים  בני-שיח  יחסית של  נמוכה  בצפיפות  בעיקר  ניכרת השפעת שריפות,  פרחים. 

משטחי טיפוס זה יכולים היו להתפתח לבתה או אף לשיחייה אלמלא השריפות.
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15. עשבוניים בני-חלוף עם שיחי אשחר ארץ-ישראלי בודדים

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

93464.03.8

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

מלעניאל מצוי, אשחר ארץ-
ישראלי וסירה קוצנית

רכפה כרסנית, שלהבית קצרת-שיניים, געדה מצויה, זקנן שעיר
שיבולת-שועל שונת-

גלומות, קדד נאה, 
צורית ארץ-ישראלית 

)לא אומת(

שיבולת-שועל צמרית, 
ציפורנית משוננת, 
קצח זעיר-פרחים, 

שום אשרסון, לוענית 
מפושקת, אכילאה 

קטנת-פרחים

תיאור

שמונה יחידות צמודות יחסית באזור הדרום-מזרחי, יחידה נוספת בטור א-נימר בקצה הצפון-מזרחי. טיפוס קרוב לקודם, אך יובשני יותר 
)העשבוני השולט הוא לרוב מלעניאל מצוי( – נבדל הן בצפיפות האשחרים הנמוכה והן בהרכב המינים המכיל יותר מיני ספר ומדבריים – 
מהם רבים שהוגדרו נדירים אזורית. כמו כן, בולטות אוכלוסיות מרכזיות של מיני ספר שחלקם נדירים/בסכנת הכחדה, כגון: רכפה כרסנית, 
קדד נאה, חבלבל זיתני, שום אשרסון, ציפורנית משוננת ועוד. בחלק מהשטח גדלים עצי אלה אטלנטית ועוזרר קוצני בודדים. ביחידה בטור 

א-נימר בולטים נרקיסים ואוכלוסיית אכילאה קטנת-פרחים - מין נדיר המצוי ברכס ההר שממזרח לתחום הסקר.  

16. עשבוניים בני-חלוף עם עצי שיזף מצוי בודדים/פזורים בעמקים

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

227526.18.3

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

שיבולת-שועל נפוצה, מלעניאל 
מצוי ושיזף מצוי

ינבוט השדה, סירה קוצנית, שלהבית קצרת-שיניים, 
זקנן שעיר

זמזומית ורבורג, דרדר 
אשקלון, רכפה כרסנית

 וינקה עשבונית, 
קדד פיינברון

תיאור

 - טיפוס מרכזי המצוי ברוב העמקים שבאזור המעבר בין השפלה הגבוהה לנמוכה ובחלק מעמקי ושיפולי הגבעות של מערב השטח 
שליטה כמעט מוחלטת של עשבוניים דגניים )שיבולת-שועל נפוצה ומלעניאל מצוי(, עם בני-שיח ועשבוניים בני-קיימא פזורים ועצי שיזף 
בודדים אך בולטים. עושר המינים דל יחסית, בדומה לשאר העמקים בשטח, אך קיימים מספר מינים אופייניים לעמקים ושדות לס כגון: 

זמזומית ורבורג, וינקה עשבונית, קדד פיינברון ופיגמית מצויה – שחלקם נדירים/בסכנת הכחדה,

17. עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון דגניים, זקנן שעיר ושיזף מצוי

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

189433.610.4

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

זקנן שעיר, מלעניאל מצוי ושיזף 
מצוי

דרדר אשקלון, רכפה סירה קוצנית ושלהבית קצרת-שיניים
כרסנית

תמריר בינוני, קצח 
זעיר-פרחים, קדד 

פיינברון, וינקה 
עשבונית

תיאור

טיפוס זה הוגדר בשטח גיאוגרפי כמעט רציף על גבי רוב הגבעות בחלקו המזרחי של מערב תחום הסקר, והוא מייצג מצב שמור ומגוון 
יחסית. גבעות אלו מאופיינות בכיסוי כמעט מוחלט של קרקע עליה שולט הדגן מלעניאל מצוי, אך גם במעט מחשופי סלע פזורים בהם 
בולט זקנן שעיר ובני-שיח כגון סירה קוצנית ושלהבית קצרת-שיניים. עצי שיזף מצוי בודדים מצויים בעיקר בשיפולי הגבעות בקו המגע 
עם העמקים, אך חלקם גדלים גם בראשי הגבעות. בנוסף לסירה ולשלהבית, מצוי הרכב בני-שיח ועשבוניים בני-קיימא מגוון הכולל מינים 

אופייניים לספר, כגון: אלקנה סמורה, עוקץ-עקרב עגול-עלים ולשון-פר סמורה.
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18. עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון דגניים וינבוט השדה בעמקים

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

133316.43.6

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

שיבולת-שועל נפוצה, ינבוט 
השדה וגעדה מצויה

שומר פשוט, סירה קוצנית, גבסנית ערבית 
וקיצנית כרתית

ספלול השדה, טופח 
ארך-עמוד, וינקה 

עשבונית, קדד 
פיינברון

תיאור

טיפוס המאפיין חלק ניכר מהשוליים הרחבים של אפיקי הנחלים דומה ואדוריים, מעט משולי אפיק נחל כלך ואזור נפרד בשולי כביש 6 
ומסילת הרכבת. נראה כי רוב שטח הטיפוס היה מעובד או מופר בעבר: שליטה כמעט מוחלטת של שיבולת-שועל נפוצה עם ינבוט השדה 
המגיע לעיתים לצפיפויות של מעל 10% כיסוי. עושר המינים נמוך, אך למרות ההפרות בעבר ובהווה, רוב השטח נקי ממינים פולשים 

וממינים רודרליים-ניטרופיליים דוגמת ברקן סורי, חרצית עטורה וכד׳. בחלק מהשטח בולטים ריכוזי פריחת כלניות מרשימים.

19. עשבוניים בני-חלוף עם בני-שיח פזורים

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

115234.05.8

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

מלעניאל מצוי, סירה קוצנית 
ושלהבית קצרת-שיניים

אלקנה סמורה, לשון-פר סמורה, קזוח עקום, 
געדה מצויה, קיפודן בלאנש וזקנן שעיר

כמנון ענף, וינקה דרדר אשקלון
עשבונית, קדד 

פיינברון, קרקפן נמוך, 
שום אשרסון

תיאור

טיפוס המאפיין את הגבעות שלאורך אפיק נחל כלך מכיוון דרום-מערב. בגבעות אלו מחשופי סלע רבים וטופוגרפיה בולטת יחסית לחציו 
המערבי של הסקר. טיפוס זה מתאפיין בבני-שיח ועשבוניים בני-קיימא פזורים, האופייניים לספר והמכסים יחד בין 10-5% מהשטח. 
ולגבעות  יחסית לעמקים  ע״י מלעניאל מצוי, אך  נשלט  ייחודי. הצומח העשבוני  ברורים, אלא פסיפס  אין שליטים  ולרוב  הרכבם מגוון 
המתונות יותר, הוא מגוון ועשיר. זהו אחד מתאי השטח המגוונים והערכיים ביותר במערב הסקר וקיימות בו אוכלוסיות משמעותיות של 

קדד פיינברון עליהן תועד הפרפר הנדיר צמריר הקדד.

20. עשבוניים בני-חלוף עם בני-שיח פזורים בשלטון דגניים ומלחית אשונה

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

1281.90.3

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

מלעניאל מצוי ומלחית אשונה

תיאור

יחידה אחת בדרום-מזרח השטח. נמצאת על התצורה הגיאולוגית טקייה ועל כן ייחודה וחשיבותה. הצומח דל ונשלט כמעט בלעדית ע״י 
שני מינים: מלעניאל מצוי ומלחית אשונה. עם זאת, עקב ייחודה הגיאולוגי והבוטני )שליטת מלחית אשונה הנדירה באזור(, הוגדרה כבעלת 

ערכיות בוטנית מירבית.
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21. עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בחורבה

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

81652.81.8

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

שיבולת-שועל נפוצה, מרווה 
ריחנית ואטד אירופי

געדה מצויה, פיקוס התאנה, אשחר ארץ-ישראלי 
וזקנן שעיר

בופוניה אשונה

תיאור

טיפוס צומח עם פריסה גאוגרפית נרחבת, ולכן גם הטרוגני יותר מרוב טיפוסי הצומח האחרים. עם זאת, נראה כי לחורבות השפעה דומה 
על הצומח – המייצרת הרכב מינים שליטים דומה: רוב השטח עשבוני בשליטת שיבולת-שועל נפוצה והמעוצה העיקרי הוא לרוב מרווה 
ריחנית. ברבות מהיחידות פזורים גם שיחי אטד אירופי שכמעט ואינם גדלים בבתי גידול טבעיים בשטח )בודדים גדלים בערוצי נחלים(. 
הצומח העשבוני דל יחסית במינים, אך נקי ממינים פולשים וכמעט ללא מינים רודרליים דומיננטיים )למעט ריכוזי חרצית עטורה בחלק 

מהיחידות(. בולטים: פרט גדול של רותם המדבר בחורבת מורן ועצי בוסתן בודדים ברוב היחידות בצד המזרחי.

22. עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון דגניים בעמקים

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

5418009.619.8

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

שיבולת-שועל נפוצה ומלעניאל 
מצוי

סירה קוצנית, געדה מצויה, שומר פשוט ולשון-
פר סמורה

שיבולת-שועל שונת-
גלומות, זמזומית ורבורג

 דבקת הפטמות, 
וינקה עשבונית

תיאור

טיפוס הצומח בעל השטח הגדול ביותר, חלק ניכר מהעמקים כלול בו, במזרח תחום הסקר ובמערבו. הרכב המינים השליטים דומה: כמעט 
מכחילה,  חרחבינה  כגון:  רב-שנתיים,  עשבוניים  של  בודדים  או  פזורים  ופרטים  מצוי,  ומלעניאל  נפוצה  שיבולת-שועל  של  כיסוי   100%
וגעדה  וכלך מצוי. הרכב בני-הקיימא משתנה מאזור לאזור: במזרח בעיקר סירה קוצנית  עכובית הגלגל, קדד גדול-פרי, עירית גדולה, 
מצויה, לעיתים גם מעט שומר פשוט, ינבוט השדה ושיחים/עצים בודדים. במערב בעיקר לשון-פר סמורה וקיצנית כרתית, לעיתים עם 
שיחי אטד ו/או מרווה ריחנית בודדים. חלק ניכר מהיחידות היו מעובדות בעבר וניכרים סימנים לכך. בולטים פרטים בודדים אך חשובים 

של מיני קרקעות עמוקות אופייניים לספר, כגון: שברק חיוור, ערטנית השדות ווינקה עשבונית.

23. עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים

אחוז מכלל השטח הפתוחשטח בדונםמספר יחידות

103341.43.7

מינים נדיריםמינים בסכנת הכחדהמינים מלווים עיקריים )מעוצים ובני-קיימא(מינים שליטים

שיבולת-שועל נפוצה, מלעניאל 
מצוי וגעדה מצויה

גלונית מצויה, לשון-פר סמורה, סירה קוצנית, 
קיפודן בלאנש ושיזף מצוי

שיבולת-שועל שונת-
גלומות, דרדר אשקלון

וינקה עשבונית, קדד 
פיינברון, קצח זעיר-
פרחים, שום אשרסון

תיאור

רוב היחידות בחלקו המערבי של השטח, לאורך אפיק נחל כלך – בעמק ובשיפולי גבעות המכוסות בקרקע ללא או כמעט ללא מחשופי 
בין העשבוניים  בני-שיח.  פזורים שרובם  ומלעניאל מצוי( עם מעוצים  נפוצה  )שיבולת-שועל  דגניים  ע״י עשבוניים  נשלט  סלע. הצומח 
לעיתים גם מספר מינים אופייניים לעמקים ושדות לס שחלקם נדירים, כגון: וינקה עשבונית, קדד פיינברון ופיגמית מצויה. עושר יחסי 

גבוה קיים במחשופים מעטים של סלע קשה )נארי( הפזורים בשטח והרכב מינים דל אך ייחודי נמצא במחשופי קירטון לאורך נחל כלך.
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9.3.4. רשימת המינים הכללית של הצמחים שנצפו בסקר
מרשימות המינים מהתרשימים המפורטים ומרשימות מינים נוספות )תצפיות ממאגרי רט"ג ורישומים מקריים שונים( הורכבה 
רשימת מינים כללית לאזור הסקר. רשימה זו כוללת 518 מיני צמחים )ועוד 9 שזוהו ברמת הסוג, אך סביר להניח שישנן כמה 
כפילויות עם כאלה שזוהו ברמת המין(. הרשימה במלואה, עם פירוט מאפייני כל מין נמצאת בנספח ד' בסוף החוברת. ניתוח 

כמה מהתכונות של 518 המינים נותן את התמונה הבאה:

מבחינת הסרת הנוף בעונה הקשה, 402 מינים )77.6%( הינם בני-חלוף ו-116 מינים )22.4%( הינם בני-קיימא.

)כולל  רב-שנתיים  עשבוניים  הם   )26%( מינים   134 חד-שנתיים,  הינם   )58%( מהמינים   300  )6 )איור  חיים  לצורות  בחלוקה 
גיאופיטים(, 46 מינים )9%( הם בני-שיח, 11 מינים )2%( הם שיח או שיח/מטפס, 27 מינים )5%( הם עצים או שיח/עץ )ומתוך 

ה-27 הללו, 11 הם מינים זרים(.

איור 6: התפלגות צורות החיים של מיני הצמחים שנצפו בסקר

בחלוקה לפי תפוצה פיטוגיאוגרפית )טבלה 8, איור 7( ניכר שרוב המינים )כ-46.3%( הם מטיפוס תפוצה ים-תיכוני, ועוד יותר 
מכך )84.2%( הם בעלי מרכיב תפוצה3 ים-תיכוני. מרכיב התפוצה השני בשכיחותו הוא המרכיב האירנו-טורני שנמצא ב-43.6% 
מהמינים )לרוב בצירוף: ים-תיכוני – אירנו-טורני(. מרכיב תפוצה סהרו-ערבי נמצא רק ב-9.1% מהמינים. מרכיב תפוצה אירו-

סיבירי נמצא ב-8.7% מהמינים )לרוב בצירוף: אירו-סיבירי – ים-תיכוני – אירנו-טורני(.

טבלה 8: תפוצה פיטוגיאוגרפית של מיני הצמחים שנצפו בסקר

אחוז מכלל מספר מיניםתפוצה פיטוגיאוגרפית
המינים

הערות

 346.6אירו-סיבירי - ים-תיכוני - אירנו-טורני

 91.7ים-תיכוני - אירו-סיבירי

מתוכם מין 1 זר ו-4 מינים נטועים/פליטי-תרבות24046.3ים-תיכוני

מתוכם מין 1 נטוע/פליט-תרבות12424.0ים-תיכוני - אירנו-טורני

 91.7ים-תיכוני - אירנו-טורני - סהרו-ערבי

 71.4ים-תיכוני - סהרו-ערבי

מתוכם מין 1 נטוע/פליט-תרבות407.7אירנו-טורני

3. כלומר שתפוצתם באזור הים-תיכוני בלבד, או גם באזור הים-תיכוני וגם באזור/ים פיטוגיאוגרפי/ים נוסף/ים.
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אחוז מכלל מספר מיניםתפוצה פיטוגיאוגרפית
המינים

הערות

מתוכם מין 1 זר122.3אירנו-טורני - סהרו-ערבי

מתוכם מין 1 נטוע/פליט-תרבות193.7סהרו-ערבי

מתוכם מין 1 נטוע/פליט-תרבות30.6סודני

מתוכם מין 1 זר30.6סובטרופי - טרופי

מתוכם 2 מינים זרים81.5רב-אזורי - טרופי

מין זר10.2טרופי

כולם מינים זרים30.6אמריקני

כולם מינים זרים61.2אוסטרלי

 518100.0סך כל המינים

איור 7: התפלגות מרכיבי התפוצה4 הפיטוגיאוגרפית של מיני הצמחים שנצפו בסקר )לא כולל מינים זרים ונטועים/פליטי-תרבות(

כאשר מסכמים את נתוני צורות החיים והתפוצה הפיטוגיאוגרפית, מתקבלת תמונה אופיינית לאזור הספר הים-תיכוני של 
יותר מאשר  נוכחים  והסהרו-ערבי  ביותר, אך המרכיבים האירנו-טורני  ישראל: מרכיב התפוצה הים-תיכוני הוא הדומיננטי 
באזור ים-תיכוני מובהק. כך גם חלקם היחסי הגבוה של מינים בני-חלוף ובני-שיח, המאפיין תצורות צומח ערבתיות לעומת 
שיחיות וחורשים. זאת על אף שניתוח הנתונים בפרק זה נעשה על רשימת המינים הכוללת, סביר שבניתוח נתונים לפי אזורים 
שונים בתחום הסקר תתקבל נטייה ברורה יותר לכל אזור: צפון-מזרח נוטה יותר לטיפוס ים-תיכוני, דרום-מזרח לאירנו-טורני 

והמערב לסהרו-ערבי. 

4. מספר המינים הכולל גדול ממספר המינים בפועל, מכיוון שמין נספר לכל אחד ממרכיבי התפוצה שלו. לדוגמה: מין בעל טיפוס תפוצה 
"אירנו-טורני – ים-תיכוני" נספר פעם אחת כ-"אירנו-טורני" ופעם נוספת כ-"ים-תיכוני".
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ניתן ללמוד  וייחודו של תחום הסקר כמקום מפגש בין טיפוסי תפוצה שונים,  על החלוקה לטיפוסי תפוצה פיטוגיאוגרפית 
מהשוואת מפות תפוצה עולמית5 של שלושה מינים הנפוצים בתחום הסקר:

סירה קוצנית
מבחינה  אך  יובשני,  ים-תיכוני  צומח  מייצג  אמנם  מובהק.  ים-תיכוני  מין 
עולמית גדל רק בארצות שסביב הים-התיכון )ובהן, נמצא בפועל באזורים 

עם אקלים ים-תיכוני או בגומחות משופרות באקלים יובשני יותר(.

אריסימון תמים
מין מערב אירנו-טורני אשר חודר רק מעט לארצות מזרח ים-תיכוניות ואינו 

חודר לארצות חצי-האי ערב ואזור הסהרה. 

קזוח עקום
לחגורת  מצומצמת  העולמית  תפוצתו  אשר  מובהק  סהרו-ערבי  מין 

המדבריות ממזרח הסהרה עד חצי-האי ערב.

השוואה זאת מייצגת את ייחודו של אזור הספר ים-תיכוני בארץ בכלל ושל אזור הסקר בפרט כמקום מפגש יוצא דופן בין מינים 
בעלי מרכזי תפוצה שונים. מלבד היותו אזור מפגש ייחודי, ישנם מספר מינים אנדמיים לאזור הספר של ארץ ישראל, מהם בולט 

המין שלהבית קצרת-שיניים הנפוץ ואף שולט בחלקים נרחבים מתחום הסקר.

9.3.5. מיני צמחים בסכנת הכחדה, נדירים ומיוחדים באזור הסקר 
מיני צמחים שנמצאים בסכנת הכחדה ארצית מופיעים בכרכי 'הספר האדום'. מינים אלו נמצאים בסכנת ההכחדה הממשית 
ביותר, על-פי הקריטריונים שגובשו במהלך הכנת ספר זה )שמידע ופולק, 2007; שמידע ועמיתיו, 2011(. במינים אלה עוסק 

הסעיף הבא. 

 X-ו R, RP, RR, O בסעיף שלאחר מכן, ישנה התייחסות גם למינים נדירים ברמה הארצית, שמשתייכים לקטגוריות השכיחּות
ברשימת צמחי הבר של ארץ ישראל וסביבותיה, גם אם אינם נתונים בסכנת הכחדה )פרגמן ועמיתיו, 1999(. מוזכרים בו גם 
מינים נדירים בתחום הסקר – כלומר, מינים שאינם נדירים ברמה הארצית, אך מופיעים בתחום הסקר באתרים בודדים או 

בתחום מצומצם, ויש חשיבות אזורית לשימורם, וכן מינים אנדמיים שאינם נדירים.

המידע לגבי מיני צמחים נדירים ובסכנת הכחדה נאסף ממספר מקורות:

• אטלס ושכבת המינים הנדירים של רת״ם ורט״ג )שמידע וציונית, 2002(. 	

• שכבת המינים בסכנת הכחדה של רת״ם ורט״ג )מרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי, יח׳ ה-GIS, רט״ג( 	

• רישומים מהסקר הנוכחי.	

יש להדגיש שמיפוי ורישום הצומח בסקר הנוכחי נועדו למטרות אפיון מרחבי של יחידות הצומח, ולא איפשרו חיפוש שיטתי 
של מינים נדירים, שדורש סקר ייעודי שמתאים למועדי הפריחה הספציפיים של כל מין. עם זאת, נרשמו כמובן מינים נדירים 

שנצפו בתצפיות מקריות.

http://www.plantsoftheworldonline.org :5. מקור המפות במאגר המידע האינטרנטי
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9.3.5.1. תוצאות – צמחים בסכנת הכחדה
בתחום הסקר תועדו שבעה מינים בסכנת הכחדה6. שישה מתוכם תועדו בסקר הנוכחי. שלושה מהללו לא היו ידועים מתחום 
הסקר )חלבלוב עב-זרע, קדד נאה ושיבולת-שועל שונת-גלומות(, והשלושה הנותרים היו ידועים משולי הסקר, ובמהלך הסקר 
)צורית ארץ-ישראלית( תועד  ורכפה כרסנית(. המין השביעי  ורבורג  )דרדר אשקלון, זמזומית  נוספים  נמצאו באתרים רבים 
פעם אחת ב-2016 ע״י זאב קולר וליעד כהן והזיהוי בספק ודורש אימות נוסף. להלן טבלאות שמרכזות ומסכמות את המידע 
)שמידע ופולק, 2007; שמידע ועמיתיו, 2011; אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל, רט״ג( על המינים הללו )ראו גם מפה 20(:

• דרדר אשקלון:	

בית-גידולתפוצה בישראלמספר אדום

גדל כיום בחגורת הספר בארבע גלילות: ספר שומרון, דרום הרי 4.2
יהודה, נגב הצפוני ופלשת.

גדל בעיקר בשדות לס, ובמדרונות סלעיים גירניים 
בבתות ספר.

נצפה בסקר 
הנוכחי

הערות ומידע נוסףתפוצה ובית-גידול בתחום הסקר

כן
נפוץ בכל תחום הסקר, בעיקר בחציו המערבי. נעדר מהרצועה 

הדרומית של הסקר, אך סביר שזאת כתוצאה ממאמץ דיגום שונה 
ושבפועל גדל גם שם. בית-גידולו בעיקר שולי דרכים ושולי שדות בור. 

תחום הסקר מהווה את לב אוכלוסיית השפלה 
ואחת משלוש האוכלוסיות המרכזיות הידועות. 

אנדמי לישראל וירדן.

• זמזומית ורבורג:	

בית-גידולתפוצה בישראלמספר אדום

דרום הגולן, הגליל התחתון, עמק יזרעאל, השרון, אדמה כבדה בעמקים, לרוב בשדות חקלאיים.4.7
השפלה, פלשת, ומערב הנגב הצפוני.

נצפה בסקר 
הנוכחי

הערות ומידע נוסףתפוצה ובית-גידול בתחום הסקר

כן

אתרים פזורים בכל שטח הסקר למעט הפינה הדרום-מערבית. 
גדל בעמקים - בעיקר בשדות מוברים ואף בשטחים מרוססים 

)פסי אש(.

כנראה שזהו מין מצוי יותר ממה שנחשב בעבר, 
בעיקר בשפלת יהודה. עם זאת, זהו מין אנדמי 

שבית-גידולו העיקרי )שדות בור וחקלאות 
אקסטנסיבית( מתמעט באופן מדאיג.

• חלבלוב עב-זרע:	

בית-גידולתפוצה בישראלמספר אדום

3.2
בתות, שדות בור ושולי חקלאות בתוך צמחייה עשבונית על-גבי 

טרה רוסה.
חרמון )מצוי(, צפון הגולן )נדיר מאוד( והרי יהודה 

)נדיר(. נכחד מרוב האתרים באזור ירושלים אך קיים 
במספר אתרים בהרי חברון.  

נצפה בסקר 
הנוכחי

הערות ומידע נוסףתפוצה ובית-גידול בתחום הסקר

כן

אתר אחד בו אוכלוסייה קטנטנה בצפון-מזרח הסקר. גדל 
בשיחיית אשחר ואלת מסטיק במדרון צפוני בתוך צומח עשבוני 

עשיר ובסמוך לטרסות עתיקות.

לא היה ידוע מהאזור - כל האתרים הידועים הם 
ברום של מעל 700 מ׳ )רובם מעל 800 מ׳(. קיימים 

רק נתוני ספרות ישנים ולא מאומתים לתפוצה 
בשפלה ובנגב הצפוני.

• צורית ארץ-ישראלית:	

בית-גידולתפוצה בישראלמספר אדום

לאורך כל רכס ההר מהגליל העליון עד הרי חברון. כיסי סלע לחים עם אדמה רדודה בחבל הים-תיכוני ובחגורת הספר.3.7
תצפיות נוספות מהכרמל, משפלת יהודה ומדבר יהודה.

נצפה בסקר 
הנוכחי

הערות ומידע נוסףתפוצה ובית-גידול בתחום הסקר

ספק בזיהוי, מין קשה להגדרה - נדרש אימות של אתר אחד בדרום-מזרח הסקר משנת 2016.לא 
התצפית. אנדמי לישראל ולבנון.

6. סכנת ההכחדה מבוטאת ב-'מספר האדום' המחושב על ידי שקלול מספר מרכיבים הקשורים לתכונות הצמח, לתפוצתו ולבית-גידולו. 
 .)IUCN עפ"י דירוג NT את פירוט החישוב ניתן למצוא בספר האדום )שמידע ופולק, 2007(. מספר אדום 2.5 נחשב על סף איום )קטגוריית
מספר אדום מעל 3 נחשב בסכנת הכחדה )אין ערכי ביניים בין 2.5 ל-3.2(. מספר אדום קטן מ-2.5 אינו נחשב בסכנה. ככל שהמספר גבוה 

יותר, סכנת ההכחדה גדולה יותר.



123

"ח מסכם גומר דו גבעות 

• קדד נאה:	

בית-גידולתפוצה בישראלמספר אדום

3.2
בתות ספר שטופות שמש בחברת נואית קוצנית ושלהבית קצרת-

שיניים על מדרונות גירניים.
הרי יהודה, מדבר יהודה והנגב הצפוני - לאורך 

חגורת הספר. אתרים רבים ורציפים יחסית. מרבית 
האתרים בין באר שבע ללהב.

נצפה בסקר 
הנוכחי

הערות ומידע נוסףתפוצה ובית-גידול בתחום הסקר

כן
אתר אחד מצפון לשומרייה במפנה דרומי על-גבי תשתית קירטון 

מפורר יחד עם רכפה כרסנית. אתר נוסף כמה עשרות מטרים 
מחוץ לתחום הסקר ממערב לבא״ח צנחנים.

גבול תפוצה צפוני בשפלה - ממשיך צפונה ברכס 
ההר.

• רכפה כרסנית:	

בית-גידולתפוצה בישראלמספר אדום

הרי יהודה והשפלה - אתר אחד מכל גלילה, נדיר שדות בור ובתות ספר יובשניות.4.2
מאוד.

נצפה בסקר 
הנוכחי

הערות ומידע נוסףתפוצה ובית-גידול בתחום הסקר

 כן

מרבית האתרים מצפון וממערב לשומרייה. אתר נוסף במרכז 
שטח הסקר, ממזרח לאפיק נחל כלך. גדל בעיקר במדרונות 

דרומיים על-גבי תשתית רנדזינה בהירה או אף קירטון מפורר, 
בחברת צומח עשבוני יובשני ודל יחסית. 

בתחום הסקר נמצא ריכוז האתרים הגדול 
והמשמעותי הידוע בארץ של מין זה.

• שיבולת-שועל שונת-גלומות:	

בית-גידולתפוצה בישראלמספר אדום

בתות סירה קוצנית ים-תיכוניות ובתות ספר כמו גם שטחים 4.2
עשבוניים בשולי בתות.

הגליל התחתון, הרי יהודה, מדבר שומרון והשפלה.

נצפה בסקר 
הנוכחי

הערות ומידע נוסףתפוצה ובית-גידול בתחום הסקר

 כן

מין נפוץ במזרח הסקר )השפלה הגבוהה( ונדיר במערבו. גדל בין 
צומח עשבוני בעיקר במדרונות צפוניים ומערביים.

בשתי גבעות בצפון-מזרח הסקר נצפה המין 
הקרוב, שיבולת-שועל צמרית, “מחליף״ את ש. 

שועל שונת-גלומות - שני המינים לא תועדו יחד 
על אותה גבעה.
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תמונה 14: מיני הצמחים בסכנת הכחדה שתועדו בסקר

חלבלוב עב-זרעזמזומית ורבורגדרדר אשקלון

שיבולת-שועל שונת-גלומותרכפה כרסניתקדד נאה

9.3.5.2. תוצאות – צמחים נדירים ארצית, נדירים אזורית ואנדמיים שאינם נדירים
בשימוש בנתוני רט"ג שנאספו בשנים האחרונות ובתצפיות מהסקר הנוכחי תועדו מיני צמחים שסווגו לקבוצות הבאות )סיווג 

שמופיע בעמודה "סטטוס" בטבלה הבאה(:

• 	 R, RP, RR, O זו נמנים צמחים מקבוצות השכיחּות  נדירים ארצית: מינים נדירים )שאינם בסכנת הכחדה(. בקבוצה  מינים 
)פרגמן ועמיתיו, 1999(7, שלחלקם יש 'מספר אדום' קטן מ-3. בקבוצה זו נכללו 29 מינים. מהללו, מין אחד סווג “על סף 

איום״, 4 מינים “ברשימת הנדירים מאד״ )מהספר האדום( והשאר פשוט סווגו כ-״נדיר ארצית״.

• מינים נדירים אזורית )60 מינים(: מינים שאינם מוגדרים כנדירים בקנה מידה ארצי, אך נדירים בשפלה הדרומית וחלקם אף 	
עלולים להיכחד מאזור זה.

• מינים אנדמיים ותת-אנדמיים )19 מינים(: מינים בלעדיים לישראל וסביבותיה שאינם בסכנת הכחדה או נדירים )שתוארו 	
כבר באחת מהקטגוריות הקודמות(.

7. באופן פרטני ושקול עודכנו נתוני שכיחות של מספר מינים ע"י צוות בוטנאי מכון דש"א. חלקם הועלו לדרגת נדירות ארצית וחלקם הורדו 
ממנה. נתוני שכיחות שעודכנו מופיעים בעמודה נפרדת בטבלאות וברשימות המינים.
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עם  יחד   ,20 במפה  מוצגים  גם  ארצית  הנדירים  המינים  שלהלן.   9 בטבלה  נמצאת  אלה  לקבוצות  ששייכים  המינים  רשימת 
המינים בסכנת הכחדה.

טבלה 9: מינים נדירים ואנדמיים שאינם בסכנת הכחדה שנצפו בתחום הסקר
)הערה: להשלמת התמונה מופיעים בטבלה גם שבעת המינים בסכנת הכחדה, שמוזכרים בסעיף הקודם(

עמודות השכיחות והאנדמיות מתוך: פרגמן ועמיתיו )1999(. המספר האדום מתוך: שמידע ופולק )2007( ושמידע ועמיתיו )2011(.
צמח מוגן: על פי רשימת ערכי טבע מוגנים בחוק )אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )ערכי טבע 
מוגנים(, התשס"ה – 2005( וכן על סמך תיקון מאוחר יותר לרשימת המינים המוגנים, שכולל את כל המינים שבסכנת הכחדה )כלומר 

בעלי מספר אדום מעל 3(.
מקרא לשכיחות )מינים מחמש הקטגוריות הראשונות נחשבים לנדירים ארצית(:  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(, F – תדיר, C – מצוי, CC – מצוי ביותר.
 ET ,אנדמי לישראל, סוריה ולבנון – ES ,אנדמי לישראל וירדן – EP ,אנדמי לישראל ולבנון – EL ,אנדמי לישראל – EI :מקרא לאנדמיות

– אנדמי לישראל וטורקיה, EY – אנדמי לישראל וקפריסין.

שכיחות שכיחותסטטוסשם המין
הערות ומידע נוסףאנדמיותמעודכנת

תועד 
בסקר 
הנוכחי

כןצמח מוגןFESאנדמי שאינו נדיראירוס ארץ-ישראלי

כןRRPנדיר ארציתאכילאה קטנת-פרחים

כןצמח מוגן. תועד רק ממזרח לכביש CC358נדיר אזוריתאלה ארץ-ישראלית

כןCETאנדמי שאינו נדיראלקנה סמורה

Cנדיר אזוריתאספרג ארוך-עלים

כןCCנדיר אזוריתאשליל שעיר

לא תועד בסקר הנוכחי, דורש אימות נוסףRPETנדיר ארציתבופוניה אשונה

כןCנדיר אזוריתבוצין שיחני

כןFנדיר אזוריתבקיה מדורבנת

כןFRנדיר ארציתבר-דורבן אשון

כןצמח מוגןCנדיר אזוריתבר-זית בינוני

כןCFנדיר אזוריתגזר יושב

כןFETאנדמי שאינו נדירגרגרנית בירותית

כןFנדיר אזוריתגרגרנית ירושלים

כןCCנדיר אזוריתדבקנית הפרקים

כןRPנדיר ארציתדבקת הפטמות

כןCCESאנדמי שאינו נדירדבקת יהודה

כןצמח מוגןCנדיר אזוריתדנדנה רפואית

כןמספר אדום 4.2, צמח מוגןRPEIאין נתוןבסכנת הכחדהדרדר אשקלון

כןצמח מוגןFELאנדמי שאינו נדירדרדר גדול-פרחים

כןCנדיר אזוריתדרכנית מקופחת

כןRנדיר ארציתוינקה עשבונית

כןCנדיר אזוריתולריינית עטורה

כןRנדיר ארציתורבנה שרועה

כןCCFנדיר אזוריתורוניקה סורית

כןFRנדיר ארציתזון מרצעני

כןמספר אדום 4.7, צמח מוגןRRPEIבסכנת הכחדהזמזומית ורבורג

כןCCESאנדמי שאינו נדירזמזומית מצויה

כןCנדיר אזוריתחבלבל זיתני
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שכיחות שכיחותסטטוסשם המין
הערות ומידע נוסףאנדמיותמעודכנת

תועד 
בסקר 
הנוכחי

FEEנדיר אזוריתחוחן אלכסנדרוני

כןFESאנדמי שאינו נדירחוחן הקנרס

כןCCנדיר אזוריתחומעה ורודה

כןCELאנדמי שאינו נדירחורשף מצויץ

כןFנדיר אזוריתחורשף קטן-קרקפות

כןRנדיר ארציתחזרזרת מחוספסת

כןמספר אדום 3.2, צמח מוגןORRבסכנת הכחדהחלבלוב עב-זרע

כןCנדיר אזוריתחסה כחולת-פרחים

כןFנדיר אזוריתחצב גלוני

כןFנדיר אזוריתטופח אדום

כןCRנדיר ארציתטופח ארך-עמוד

כןצמח מוגן. תועד רק ממזרח לכביש C358נדיר אזוריתיערה איטלקית

כןRRנדיר ארציתכמנון ענף

כןFנדיר אזוריתכנפה חרוקה

כןCCנדיר אזוריתכנפן קוצני

כןצמח מוגןCנדיר אזוריתלבנה רפואי

כןFESאנדמי שאינו נדירלוענית גדולה

כןFRנדיר ארציתלוענית מפושקת

כןFELאנדמי שאינו נדירלוף ארץ-ישראלי

כןCנדיר אזוריתלחך שסוע

כןCCנדיר אזוריתלענת המדבר

כןFנדיר אזוריתמגלית גדולת-פרחים

כןCCנדיר אזוריתמלחית אשונה

כןFנדיר אזוריתמלעניאל קטן-פרחים

כןFRנדיר ארציתמלקולמייה חרוקה

כןCנדיר אזוריתמנתור מצוי

כןFנדיר אזוריתמקור-חסידה מצרי

כןCCנדיר אזוריתמקור-חסידה שעיר

כןCESנדיר אזוריתמרוות יהודה

כןCESאנדמי שאינו נדירמרוות ירושלים

כןCESאנדמי שאינו נדירמררית הגליל

כןFנדיר אזוריתמשנצת קוצנית

Cנדיר אזוריתמשקפיים מצויים

כןCנדיר אזוריתנואית קוצנית

כןFEIאנדמי שאינו נדירנוניאה פלשתית

כןCESאין נתוןאנדמי שאינו נדירנץ-חלב אייג

כןצמח מוגןCנדיר אזוריתנרקיס מצוי

Fנדיר אזוריתסוף מצוי

צמח מוגןFנדיר אזוריתסחלב השקיק

כןצמח מוגןFנדיר אזוריתסייפן התבואה

כןFRנדיר ארציתספלול השדה

כןCנדיר אזוריתספלול קטן
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שכיחות שכיחותסטטוסשם המין
הערות ומידע נוסףאנדמיותמעודכנת

תועד 
בסקר 
הנוכחי

כןצמח מוגןCנדיר אזוריתעדעד המדבר

כןFנדיר אזוריתעדשה מזרחית

כןCCESאנדמי שאינו נדירעכנאי יהודה

כןFנדיר אזוריתפיגמית מצויה

כןCCנדיר אזוריתפילגון מדברי

כןCELנדיר אזוריתפעמונית ירושלים

כןצמח מוגןFEEאנדמי שאינו נדירצבעוני המדבר

מספר אדום 3.7. צמח מוגן. תצפית RPELבסכנת הכחדהצורית ארץ-ישראלית
בספק, נדרש אימות

כןתועד רק ממזרח לכביש F358נדיר אזוריתצורית גבוהה

RPRנדיר ארציתציפורן חד-שנתי

כןתועד בחורבות בצפון-מזרח הסקרFנדיר אזוריתציפורנית מפושקת

ברשימת הנדירים ציפורנית משוננת
מאד

RR2 כןמספר אדום

כןמספר אדום 3.2, צמח מוגןRPבסכנת הכחדהקדד נאה

כןRאין נתוןנדיר ארציתקדד פיינברון

כןFנדיר אזוריתקדד קדוש

כןFנדיר אזוריתקוציץ סורי

כןCנדיר אזוריתקזוח עקום

כןCCנדיר אזוריתקיסוסית קוצנית

כןRנדיר ארציתקיצנית צמרנית

כןמספר אדום ORP2.5על סף איוםקצח זעיר-פרחים

כןFנדיר אזוריתקרדה דרומית

כןFRנדיר ארציתקרנונית דו-בדית

ברשימת הנדירים קרסולת השלולית
מאד

RRRP2 כןמספר אדום

כןRנדיר ארציתקרקפן נמוך

כןצמח מוגןCCנדיר אזוריתרותם המדבר

REPנדיר ארציתרכפה גדולה

כןמספר אדום 4.2, צמח מוגןXOבסכנת הכחדהרכפה כרסתנית

כןFRנדיר ארציתרשתון השדות

כןFנדיר אזוריתשברק חיוור

כןRPRנדיר ארציתשום אשרסון

כןRESנדיר ארציתשום הכרמל

כןFנדיר אזוריתשום נטוי

כןFנדיר אזוריתשום ערבתי

כןRPESנדיר ארציתשום קטן-פרחים

ברשימת הנדירים שיבולת-שועל צמרית
מאד

XO2 כןמספר אדום

כןמספר אדום 4.2, צמח מוגןRRבסכנת הכחדהשיבולת-שועל שונת-גלומות

כןCCEPאנדמי שאינו נדירשלהבית קצרת-שיניים

כןFנדיר אזוריתשנית שוות-שיניים

כןCנדיר אזוריתשנס המדבר
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שכיחות שכיחותסטטוסשם המין
הערות ומידע נוסףאנדמיותמעודכנת

תועד 
בסקר 
הנוכחי

כןFנדיר אזוריתשעמון מצולע

כןCCESאנדמי שאינו נדירשערור שעיר

כןRRנדיר ארציתתודרה דמשקאית

כןCESאנדמי שאינו נדירתלתן צמיר

ברשימת הנדירים תמריר בינוני
מאד

RRRP2 כןמספר אדום

תמונה 15: מינים נבחרים של צמחים נדירים ארצית ואזורית באזור הסקר

קדד פיינברוןדבקת הפטמותאשליל שעיר

שום אשרסוןקצח זעיר-פרחיםוינקה עשבונית
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9.3.6. מיני צמחים פולשים וזרים לאזור הסקר 

חשוב להדגיש כי במסגרת עבודה זו לא בוצע סקר מינים פולשים ייעודי, ולכן ייתכן שבתחום הסקר קיימים ריכוזים נוספים 
של מינים פולשים באזורים שלא נסקרו. להשלמת התמונה יש לבצע סקר ייעודי.

המונח ׳מינים זרים‘ מתייחס לצמחים שנמצאים מחוץ לתחום תפוצתם המקורי, ושנוכחותם במקום היא תוצאה של התערבות 
האדם. חלק מהמינים הזרים מוגדרים כפולשים, 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, ולחלקם אף השפעות בריאותיות בהיותם אלרגנים 

חריפים )דופור-דרור, 2019(.

מרבית המינים הפולשים שתועדו בשטח הסקר )כולל מידע ממאגרי רט״ג( נמצאים בשולי השטח, סמוך לכבישים, לשטחים 
מבונים ולתשתיות )מפה 21(. עם זאת, תועדו גם מספר אוכלוסיות שחודרות ללב השטח הטבעי בהיקפים קטנים. בהקשר זה 
חשוב לציין ולהדגיש: קדימות ועדיפות לטיפול במוקדי פלישה ניתנת למוקדי פלישה קטנים ונקודתיים ולפריפריה של השטח 
הנגוע )מתוך “מערך האסטרטגיה לטיפול בצמחים פולשים במרחב נתון״, דופור-דרור, 2019(. כלומר, המצב הנתון במרחב הסקר 

מאפשר ומחייב טיפול מיידי ככל הניתן במוקדי הפלישה שבלב השטח. שלושת מוקדי הפלישה שזוהו כבעייתיים ביותר הם:

1. שיטה כחלחלה לאורך נחל דומה. פרטים פזורים לאורך כל המקטע שבשטח הסקר.

2. עצי שיטת ויקטוריה שפזורים סביב חוות האלה )לא הפרטים הנטועים, אלא זריעים מרוחקים מהשטח הנטוע שגדלים בלב 
השטח הטבעי(.

3. חמציץ נטוי בנחל כלך. אותרו שני מוקדים: אחד סמוך לגב הגדול, ושני במפגש עם נחל אדוריים. 

מלבד שלושה מוקדים אלו, ניתן להגדיר את כל המרחב של כביש 358 מחוות האלה דרומה ומערבה לאורך נחל יבל עד בסיס 
בא״ח צנחנים, כאזור נגוע וכמוקד להתפשטות מינים פולשים ללב השטח. יש לשים לב במיוחד למינים הבאים: שיטת ויקטוריה, 

שיטה כחלחלה, שיטת עלי-הערבה וינבוט המסקיטו. 

בנוסף, לאורך רבים מפסי האש ובצידי הדרכים, נצפו פרטים רבים של קייצת מסולסלת – מין חד-שנתי קייצי. למרות שטח 
הפלישה הרחב, מין זה כמעט שלא נצפה מחוץ למוקדי ההפרה )פסי אש, דרכים וכד׳(. לכן, לא נראה שיש מקום להשקיע 

משאבים בטיפול במין זה, אולם מומלץ להמשיך ולנטרו לאורך פסי האש ובסביבתם הקרובה.

בעיקר  הצפוני-מזרחי,  באזור  תועדו  הזריעים  כל  ירושלים.  אורן  זריעי  של  מוקדים  מספר  תועדו  הפולשים,  המינים  מלבד 
בשיחיות הטבעיות שמדרום לנחל אדוריים. מין זה, למרות שמוגדר מקומי לארץ, ידוע כחודר לבתי-גידול טבעיים מחוץ לתחום 
תפוצתו הטבעי, סמוך ליערות נטועים. גם במקרה זה, מומלץ לטפל בזריעים שתועדו מחוץ ליערות הנטועים. כנראה שבדרום 
נטועים  זריעים סמוך ליערות  ולכן אולי לא תועדו  זריעים,  ובמערב הסקר התנאים הסביבתיים אינם מאפשרים התבססות 
דרומיים יותר )דוגמת יער מורן שסמוך לשומרייה(. סה"כ תועדו 10 מינים פולשים. להלן טבלה שמרכזת את רשימת המינים 

הללו ומאפייניהם )ראו גם מפה 21(:

 טבלה 10: רשימת המינים הפולשים שאותרו בתחום הסקר
רמת האיום בישראל עפ״י דופור-דרור )2019(

רמת האיום צורת חייםמקור גיאוגרפישם מדעימשפחהשם המין
בישראל

3גיאופיטדרום אפריקהOxalis pes-capraeחמציצייםחמציץ נטוי

3עץ/שיחדרום-מערב אמריקהNicotiana glaucaסולנייםטבק השיח

2עץמקסיקו וצפון אמריקה הדרומיתProsopis julifloraקטניתייםינבוט המסקיטו

Parkinsonia קטניתייםפרקינסוניה שיכנית
aculeata

דרום ארה״ב, מרכז אמריקה וצפון אמריקה 
הדרומית

3עץ

2חד-שנתידרום-אמריקה הטרופיתConyza bonariensisמורכביםקייצת מסולסלת

3עץ/שיחככל הנראה אפריקה הטרופיתRicinus communisחלבלובייםקיקיון מצוי

4עץדרום-מערב אוסטרליהAcacia salignaקטניתייםשיטה כחלחלה

2עץ/שיחדרום-מערב אוסטרליה ולאורך חופה הדרומיAcacia cyclopsקטניתייםשיטה עגולת-הזרעים

3עץאוסטרליהAcacia victoriaeקטניתייםשיטת ויקטוריה

2עץמזרח אוסטרליהAcacia salicinaקטניתייםשיטת עלי-הערבה
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מקרא לרמת האיום האקולוגי )מתוך: דופור-דרור, 2019(:
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תמונה 16: מספר מינים של צמחים פולשים וזרים לאזור הסקר

חמציץ נטוי )ואחישבת ענף( בגדת נחל כלךזריע של אורן ירושלים בבתת סירה קוצנית מדרום לנטע

שיטה כחלחלה בגדת נחל דומהזריע של שיטת ויקטוריה מצפון לשומרייה
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9.3.7. מיני עצים במרחב הסקר 
שטח הסקר ממוקם במרחב גיאוגרפי שבו כיסוי העצים הטבעי דל: התנאים הסביבתיים אינם מאפשרים התפתחות חורשים 
ויערות, ולכן העצים מופיעים באופן פזור במרחב ולא כתצורה שולטת. בתוספת השפעות האדם ההיסטוריות והעכשוויות 
)כמו בירוא, חטיבת עצים, רעייה ושריפה(, מתקבל כיסוי עצים דל עוד יותר. מצד שני, שרידי בוסתנים עתיקים וייעור מודרני, 
מעלים באופן מלאכותי ומקומי את כיסוי מיני העצים והמגוון בשטח. במהלך הסקר תועד מגוון העצים בשני אופנים: מיני 
עצים בולטים ביחידות צומח נכנסו לטיפוס הצומח כמין שליט שלישי )גם כאשר מדובר בפרטים בודדים ליחידה(, ורישום נ״צ 
של עצים בולטים/מרשימים ושל מיני עצים נדירים אזורית. הרישום הנקודתי נעשה תוך כדי עבודת השטח ואינו מקיף את כל 
הפרטים הבולטים של העצים. סה״כ תועדו 27 מיני עצים, מתוכם 10 מינים זרים )8 מתוכם פולשים(, 8 מינים נטועים )אורן 
ירושלים, ברוש מצוי וכד׳( או פליטי-תרבות )מיני בוסתנים עתיקים, כגון: זית, תאנה, תמר, אוג הבורסקאים וכד׳( ו-9 מינים 
טבעיים לאזור הסקר )מתוכם מין אחד, חרוב מצוי, בספק אם טבעי או פליט-תרבות או גם וגם(. מניתוח פיזור מיני העצים 

הטבעיים ופליטי-התרבות במרחב )מפה 22(, ניתן להצביע על מספר תובנות:

1. צפון-מזרח שטח הסקר מהווה גבול תפוצה דרומי בשפלה )ברכס ההר ממשיכים עוד דרומה( למספר מיני חורש ים-תיכוני: 
אלה ארץ-ישראלית, אלון מצוי, בר-זית בינוני ולבנה רפואי.

2. עצי בוסתן שרדו כמעט רק במזרח השטח )השפלה הגבוהה(, כנראה בשל ריכוז חורבות גבוה יותר ותנאים סביבתיים נוחים יותר.
3. חרוב מצוי ועוזרר קוצני מופיעים כמינים מלווים ברבים משטחי הבתות והשיחיות של צפון ומזרח השטח.

לנחל  דומה  נחל  שבין  במרחב  מרוכזים  ושניהם  המצוי,  האלון  לתפוצת  לחלוטין  כמעט  חופפת  רפואי  לבנה  של  תפוצתו   .4
אדוריים ובאזור גבעת מרשם.

5. בר-זית בינוני חודר רק במעט לשטח הסקר, בשיחיות הצפוניות.
6. אלה ארץ-ישראלית תועדה רק ממזרח לכביש 358, במדרון ששייך גיאולוגית וגיאוגרפית לרכס הר חברון ולא לשפלה. 

7. אלה אטלנטית גדלה בשני מוקדים: לאורך נחל אדוריים )בחציו המערבי( ובמעלה נחל כלך ויובליו הדרומיים. 
8. שיזף מצוי מופיע בכל השטח, אך כמין עיקרי גדל רק בחציו המערבי של השטח )השפלה הנמוכה(, בעוד שבשטח המזרחי 
גדל פה ושם בעמקים. השיזף הוא עץ ממוצא סודני )אקלים סוב-טרופי( שמותאם לאקלים חם וגדל בארץ בעיקר בעמקים 

חמים ברום טופוגרפי נמוך. 
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תמונה 17: מיני עצים נבחרים באזור הסקר

שיזפים מצויים במורד נחל אדורייםאלון מצוי בגדת נחל דומה

שקד מצוי במעלה נחל דומהאלה אטלנטית בגדת נחל אדוריים
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9.3.8. השפעת ממשק פסי-אש על הצומח
כאמור, כמעט כל שטח הסקר נמצא בשטח אש פעיל שבו תדירות השריפות גבוהה במיוחד. כחלק מניסיון לצמצום שכיחות 
השריפות, היקפן, קצב התפשטותן ועוצמתן, מתקיים ממשק פסי-אש, שבהם הצומח מרוסס או מקולטר ברוחב של כ-10 
מטרים. לצורך הבנה ראשונית ובסיסית של השפעת ממשק זה על הצומח ברמה המקומית, נדגמו שני תרשימי צומח מפורטים 
לאורך פסי אש, ובצמוד להם נדגמו תרשימי צומח מפורטים בשטח הטבעי. מכיוון שמדובר רק בשני תרשימים, אחד בפס 
מרוסס ושני בפס מקולטר, לא ניתן לנתח סטטיסטית את הנתונים, אך ניתן לקבל תמונת מצב ראשונית ולצרפה להתרשמות 

הסוקרים בשטח מתצפיות רבות במהלך הדיגום בכל שטח הסקר:

עושר המינים )טבלה 11( שנדגם בפס המקולטר הוא 75, לעומת 97 בתרשים הביקורת הסמוך )77% עושר מינים קילטור/
ביקורת(. בפס המרוסס נדגמו 42 מינים בלבד, לעומת 58 בתרשים הביקורת הסמוך )72% עושר מינים ריסוס/ביקורת(. נתונים 

קרובים, אך ניכרת ירידה משמעותית יותר בממשק הריסוס.

מדד הדימיון8 מציג תוצאה מעט יותר ברורה לטובת ממשק הקילטור: 56% מסך המינים משותפים בקילטור, לעומת 48% 
בריסוס. אך כאן הנתון הבולט הוא דימיון נמוך יחסית בשני סוגי הממשק: מדובר בתרשימים סמוכים בבית-גידול דומה מאוד, 

 .)turnover( אלא גם בהחלפת מינים ,)nestedness( וניכר שמקורו של הדימיון הנמוך אינו רק באובדן מינים

טבלה 11: עושר מינים ומדד דימיון בין ממשק פסי-אש לתרשימי ביקורת

עושר מינים סוג תרשים
תרשים ממשק

עושר מינים 
בתרשים ביקורת

% יחסי מתרשים 
הביקורת

מספר מינים 
משותפים

מדד דימיון בין 
ממשק לביקורת

759777.3480.56פס קילטור

425872.4240.48פס ריסוס

בבדיקת תכונות המינים עולות מספר נקודות מעניינות: 
בבחינת צורות החיים )טבלה 12( ניכרת ירידה תלולה במספר המינים המעוצים )בני-שיח( בשני סוגי הממשק, אל מול עלייה 
באחוז היחסי של החד-שנתיים. נתונים אלו כנראה משקפים את היתרון של מינים חד-שנתיים על-פני מינים מעוצים בבתי-

גידול מופרים תדיר, ללא קשר לסוג הממשק. 

טבלה 12: התפלגות צורות חיים בממשק פסי-אש ובתרשימי הביקורת

% מכלל בן-שיח
המינים

עשבוני 
רב-שנתי

% מכלל 
% מכלל גיאופיטהמינים

% מכלל חד-שנתיהמינים
המינים

22.71621.3005776פס קילטור

99.32424.722.16162.9ביקורת קילטור

24.81331.012.42661.9פס ריסוס

712.11729.335.23153.4ביקורת ריסוס

זאת,  לעומת  לביקורת.  הקילטור  ממשק  בין  משמעותיים  הבדלים  עולים  לא   )13 )טבלה  פיטוגיאוגרפית  תפוצה  בבחינת 
בממשק הריסוס ניכרת ירידה באחוז היחסי של מינים מתפוצה ים-תיכונית, לעומת עלייה באחוז היחסי של מינים מתפוצה 
סהרו-ערבית. כלומר, נראה כי ממשק הריסוס מייצר בית-גידול יובשני יותר, שבו קיים יתרון יחסי למינים מדבריים על-פני 

מינים ים-תיכוניים.

טבלה 13: התפלגות תפוצה פיטוגיאוגרפית בממשק פסי-אש ובתרשימי הביקורת

אירו-
סיבירי

% מכלל 
המינים

ים-
תיכוני

% מכלל 
המינים

אירנו-
טורני

% מכלל 
המינים

סהרו-
ערבי

% מכלל 
המינים

רב-אזורי 
- טרופי

% מכלל 
המינים

56.76890.73141.33411.3פס קילטור

1111.38789.74849.577.211.0ביקורת קילטור

24.83276.22252.4614.312.4פס ריסוס

46.94984.53153.4610.300ביקורת ריסוס

בין  אך  לביקורת,  הקילטור  ממשק  בין  משמעותיים  הבדלים  עולים  לא   )14 )טבלה  מופרים  לבתי-גידול  זיקה  בבחינת  גם 
8. מדד דימיון ז'קארד מחושב באופן הבא: סך המינים המשותפים כפול 2, לחלק לסך המינים הכולל של שני התרשימים )c*2/)a+b. התוצאה 

היא בין 1-0, כאשר 1 מייצג דמיון מוחלט ו-0 אין אף מין משותף.
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ממשק הריסוס לביקורת ניכרת ירידה באחוז היחסי של מינים שמוגדרים “טבעי בלבד״, לעומת עלייה באחוז היחסי של מינים 
המוגדרים “חצי-חצי״ – כלומר מינים שגדלים גם בבתי-גידול טבעיים וגם במופרים במידה דומה. 

טבלה 14: התפלגות זיקה לבתי-גידול מופרים בממשק פסי-אש ובתרשימי הביקורת

טבעי 
בלבד

% מכלל 
המינים

בעיקר 
טבעי

% מכלל 
% מכלל חצי חציהמינים

המינים
בעיקר 

מופר
% מכלל 
המינים

מופר 
בלבד

% מכלל 
המינים

36482837.379.33411.3פס קילטור

4849.53334.01111.344.111.0ביקורת קילטור

1535.71740.5921.40000פס ריסוס

29502136.2712.111.700ביקורת ריסוס

בשטח  מהסיורים  כללית  התרשמות  עם  יחד  אך  אנדמיים,  ו/או  נדירים  מינים  מעט  יחסית  נרשמו  התרשימים  ארבעת  בכל 
ותצפיות מקריות במינים בסוג זה, ניתן להעלות שתי תובנות: 

• בממשק הקילטור קיים יתרון למינים שעמידים מפני הפרות קלות )למשל חקלאות אקסטנסיבית(, דוגמת: ערטנית השדות, 	
בקיה צרפתית ודרדר אשקלון. האחרון הינו מין בסכנת הכחדה שתועד בפס הקילטור ונעדר מתרשים הביקורת הסמוך. אך 

לרוב, חלה ירידה במספר המינים הנדירים והאנדמיים הכללי, עקב עושר המינים הכללי הנמוך.

• בממשק הריסוס חלה ירידה במספר המינים הנדירים והאנדמיים, כנראה בעיקר עקב יתרון למינים שעמידים בהפרות קשות 	
ורבורג, אשר תועד במספר פסי ריסוס  יותר, ובשל עושר מינים כללי נמוך. עם זאת, בולט המין בסכנת הכחדה זמזומית 

בעמקים הגדולים.

בבדיקה אחר מינים שתועדו רק בתרשימי הממשק מבין כל תרשימי הסקר, עולה כי קיימים שלושה מינים כאלו:

• לשישית הצבעים: תועדה רק בתרשים ממשק הקילטור, אך ניצפתה באתרים רבים נוספים בצידי דרכים ובשטחים מוברים 	
במהלך המיפוי הרציף. כמו כן, זהו צמח קייצי שקשה לאיתור בעונת הדיגום המפורט שחלה באביב. 

• רכפה לבנה: תועדה רק בתרשים ממשק הריסוס, אך ניצפתה באתרים מעטים נוספים בצידי דרכים ובערוצי נחלים במהלך 	
המיפוי הרציף. זהו צמח נפוץ שגדל בעיקר בשטחים עם הפרות קלות. 

• קייצת מסולסלת: תועדה רק בתרשים ממשק הריסוס. זהו המין הפולש היחידי שתועד בארבעת התרשימים, ולא תועד באף 	
תרשים בבית-גידול טבעי. עם זאת, גם הקייצת )כשמה כן היא( היא מין קייצי שקשה לאיתור בעונת הדיגום המפורט שחלה 

באביב. במהלך הדיגום הרציף היא נצפתה בצידי רוב דרכי העפר וברוב פסי האש – בעיקר המרוססים ופחות במקולטרים.

לסיכום, ניתן להצביע על כמה נקודות עיקריות:

• פסי האש מורידים באופן ניכר את עושר המינים ומשנים מעט את הרכב המינים. בממשק הריסוס קיימים הבדלים גדולים 	
ומשמעותיים יותר בעושר ובהרכב.

• פסי האש פוגעים בעיקר במינים מעוצים אשר כמעט שאינם מסוגלים להתקיים בהם. 	

• כנראה שממשק הריסוס מעניק יתרון למספר מינים מדבריים. ביניהם בולטים )מתוך תצפיות מקריות( מקור-חסידה שעיר 	
ופילגון מדברי.

• פסי האש מעניקים יתרון )בעיקר ממשק הקילטור(, או לכל הפחות לא פוגעים, במספר מינים עשבוניים רב-שנתיים בני-	
חלוף )גיאופיטים והמיקריפטופיטים(. ביניהם בולטים גם כמה מינים נדירים: זמזומית ורבורג ודרדר אשקלון )בסכנת הכחדה. 
הדרדר כנראה עמיד רק בממשק הקילטור(, ספלול השדה ווינקה עשבונית )נדירים ארצית. גם הוינקה כנראה עמידה רק 

בממשק הקילטור(.

• בפסי האש תועד רק מין פולש אחד בהיקף נרחב: קייצת מסולסלת. זהו מין פולש חד-שנתי נפוץ מאוד, שפגיעתו במערכת 	
האקולוגית הטבעית היא לרוב נמוכה.

לפיכך, בשלב זה לפחות, לא ניכרת פגיעה משמעותית של פסי האש בצומח הטבעי. הפגיעה היא בעיקר בעושר המינים והיא 
נותרת ברמה המקומית, ללא חדירה משמעותית לבית הגידול הטבעי הסמוך. ניתן להניח שסך היתרונות של ממשק פסי האש 

)צמצום שריפות( עולה על נזקיו. עם זאת, יש לשים לב לכמה נקודות:

• ככל הניתן יש להעדיף את ממשק הקילטור על פני ריסוס.	

• יש לוודא שפסי האש מסומנים באותו תוואי בכל שנה, על-מנת למנוע מצב של פגיעה בשטח נרחב יותר.	

• יש לוודא שפסי האש אינם משמשים בפועל גם כשבילי רכב )תופעה שנצפתה בשטח(.	



143

"ח מסכם גומר דו גבעות 

תמונה 18: תמונות נבחרות של שריפות ופסי אש

שטח שרוף במדרון שנשלט ע״י עשבוניים ומעוצים פזורים פס אש מקולטר בראש גבעה בצפון-מערב השטח

זמזומית ורבורג מתחדשת בפסי אש מרוססים בעמקיםזקנן שעיר מתחדש ימים ספורים לאחר שריפה

9.4. ערכיות בוטנית
תוצאות דירוג הערכיות הבוטנית מופיעות במפה 23. הערכיות הבוטנית ביחידות הצומח חושבה כמתואר בסעיף 9.2.3 לעיל. 
הערכיות הבוטנית של יחידות צומח בתכסית המוכללת "פתוח שאינו חקלאי פעיל" עשויה לקבל את הערכים: בינונית )2(, 
גבוהה )3(, גבוהה מאד )4( ומירבית )5(. למעשה, הערכיות עשויה להיות גם נמוכה )1( ביחידות מופרות במיוחד. בתחום הסקר 

לא נרשמו יחידות צומח כאלה, ולכן ערכיות כזו דורגה רק בשטחים החקלאיים הפעילים. 

לתצורות ו/או טיפוסי צומח ייחודיים שהופיעו רק ביחידה אחת או ביחידות בודדות סמוכות, ניתנה ערכיות עפ״י חוות-דעת 
מומחה. כך למשל, טיפוס הצומח “יער פתוח בשלטון שיטת ויקטוריה, שיטת עלי-הערבה ואיקליפטוס המקור״, שקיים רק 
ביחידה אחת ואין אף טיפוס צומח דומה לו, דורג בערכיות בוטנית 2 בהערכת מומחה, מכיוון שכל המינים השליטים הם מינים 
פולשים וזרים, ותת-היער נשלט ע״י עשבוניים רודרליים. לעומת זאת, טיפוס הצומח “יער גבוה בשלטון אורן ירושלים, אלת 
המסטיק וחרוב מצוי״, שקיים גם הוא רק ביחידה אחת, דורג בערכיות בוטנית 5 בהערכת מומחה, מכיוון שתת-היער הוא 

שיחייה מפותחת שנשלטת ע״י מינים מקומיים עם מגוון ועושר מינים גבוה, בדומה ליחידות הלא נטועות הסמוכות. 

באיור 8 מוצגת הערכיות הבוטנית הממוצעת בתצורות הצומח השונות. הערכיות הממוצעת גבוהה במיוחד בבתות ובשיחיות. 
היחידות שבהן תצורת הצומח היא בתה עם עצים/שיחים פזורים/בודדים קיבלו ציון 5-4, הודות לעושר המינים הגבוה שבד"כ 
מאפיין בתות וכן בשל נדירותן האזורית. תצורת הבתה הפתוחה קיבלה ציונים בין 5-3, מכיוון שחלק מהיחידות הן בתה בשלטון 
ינבוט השדה בעמקים מוברים, שמאופיינת בעושר מינים נמוך. בתצורות השיחייה הדירוגים לרוב גבוהים בכל מדדי הערכיות 
)למשל מורכבות מבנית גבוהה, ייצוג מלא של הצומח הטבעי, ועושר מינים גבוה בכל צורות החיים(. אחרי הבתות והשיחיות, 
ולעשבוניים בני-חלוף עם שיחים פזורים: אלו תצורות שמאפיינות  ביותר נרשמה לעשבוניים בני-קיימא  הערכיות הגבוהה 
בעיקר גבעות באזור המזרחי ואת אפיקי הנחלים הגדולים )עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים(. ערכיות ממוצעת נמוכה 
יותר התקבלה בתצורות עשבוניים בני-חלוף ועשבוניים בני-חלוף עם מעוצים/עצים פזורים/בודדים. רוב היחידות של תצורות 
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אלו ממוקמות בעמקים או בגבעות המתונות של דרום-מערב השטח, שם עושר המינים והמורכבות המבנית נמוכים, כמו גם 
הנדירות האזורית. הערכיות הממוצעת הנמוכה ביותר נרשמה ביערות )למעט יער גבוה בצפיפות בינונית – ראו הסבר לעיל(. 

עם זאת, ניתן לראות שאף תצורת צומח לא קיבלה ציון ממוצע נמוך מ-3. זאת, מכיוון שגם בשטחים נטועים או מוברים, שם 
עושר המינים היחסי נמוך, עדיין רוב מוחלט של הצומח הוא טבעי, וכמעט ללא מינים פולשים ו/או רודרליים. בשטח הסקר 
יוצאת דופן של שטחים פתוחים טבעיים או כמעט טבעיים, עם הפרות מינימליות. קיימים הבדלים בעושר  קיימת רציפות 
ובהרכב המינים בין בתי-גידול שונים. חלק מההבדלים הם כתוצאה מהפרה של בית הגידול, כמו עיבוד חקלאי בעבר, חורבות, 
ייעור, דרכים וכד', אך חלק ניכר מההבדלים מקורו בגורמים טבעיים: בעמקים לדוגמה, באופן טבעי עושר המינים נמוך יותר 

מאשר במדרונות.יחד עם זאת, הרכב המינים בעמקים מעט שונה מאשר במדרונות, ובכך המגוון הכללי של השטח עולה. 

איור 8: ערכיות בוטנית ממוצעת בתצורות הצומח השונות

דורגו  הפתוח  מהשטח  ש-10%  נמצא  הבוטניים,  המרכיבים  כלל  בשקלול 
בערכיות בוטנית מירבית )36 יחידות צומח(, 46% בערכיות גבוהה מאד )119 
יחידות צומח(, 33% בערכיות גבוהה )112 יחידות צומח(, 2% בלבד בערכיות 
בינונית )10 יחידות צומח( ו-9% בערכיות נמוכה )שטחים חקלאיים( )איור 9(.

ניתן לראות שערכיות מירבית דורגה בעיקר בשטחי  בהסתכלות מרחבית 
יחידות  במספר  גם  אך  ובצפונו,  השטח  במזרח  מפותחות  ובתות  שיחיות 
עשבוניות מגוונות בגבעות שסמוכות לאפיק נחל כלך: אזור החורבות שבין 
נטע לשומריה, אזור הגבעות שסביב תל אגרה, חורבת כישור, חורבת מוץ, 
חורבת מורן, תל כלך, מפגש הנחלים כלך ואדוריים, טור א-נימר, אזור גבעת 
גומר, מפגש הנחלים דומה ואדוריים, ונ"ג 261 מדרום לנחל אדוריים בצפ'-
מע' אזור הסקר )מדרום לתל חרקים(. רוב שטחי הגבעות דורגו בערכיות 
גבוהה מאוד, ורוב שטחי העמקים בערכיות גבוהה. יחידות בערכיות בינונית 
נמצאות בשולי חוות האלה, שומרייה, בא"ח צנחנים ולאורך מסילת הרכבת 

וכביש 6. ערכיות נמוכה דורגה כאמור בשטחים החקלאיים )מפה 23(. איור 9: התפלגות השטחים של הערכיות הבוטנית
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10. זואולוגיה

10.1. רקע
השטח הנרחב של סקר גבעות גומר מכיל מספר יחידות גיאו-בוטניות שונות: החל משיחיות ים-תיכוניות בצפון-מזרח שטח 
הסקר )לעיתים עם מיני עצי חורש פזורים(, דרך בתות מפותחות שרובן בחלק המזרחי, ועד לשטחים עשבוניים נרחבים בדרום 
השטח ובמערבו. הגבעות במזרח האזור הן טרשיות וגבוהות יותר )מעל 400 מ' מעפה"י(, והבתה שם נשלטת על ידי סירה 
קוצנית נמוכה ואחידה. החלק המערבי של תחום הסקר מאופיין על ידי גבעות מעוגלות ונמוכות יותר )300-200 מ'(, כמעט 
נחל  הם  בהם  ערוצים, שהעיקריים  חוצים מספר  ברובו חד-שנתי. את השטח  צומח עשבוני,  כיסוי  ועם  סלע,  ללא מחשופי 
אדוריים, נחל דומה ונחל כלך. גודל השטח הפתוח ומגוון בתי הגידול מייצגים את המעבר מאקלים ים-תיכוני למדברי, ולפיכך 
מהווים אזור מפגש בין מינים ים-תיכוניים למינים מדבריים, לעתים בקצה תחום התפוצה שלהם )אקוטון(, עבור מספר גדול 
של צמחים ובעלי-חיים. אזורי אקוטון רגישים במיוחד להשפעות אדם, בשל רגישות האוכלוסיות לתנאים הקיצוניים יחסית 
ששוררים בקצה תחום תפוצתן. לעתים מתפתחות בתנאים אלו תת-אוכלוסיות בעלות גנוטיפים ייחודיים, שמותאמים יותר 
לסביבה הקיצונית, ולפיכך ישנה חשיבות גדולה לשימורם. כפי שכבר הוזכר, שטח זה מהווה גם מסדרון אקולוגי חשוב בציר 

צפון-דרום לאורך שפלת יהודה, ובציר מערב-מזרח בין מישור החוף לשדרת ההר המרכזית של הרי חברון. 

10.2. שיטות העבודה
במסגרת הסקר הנוכחי לא בוצע סקר זואולוגי משלים לסקר הבוטני, והמידע הזואולוגי המוצג בעבודה זו מתבסס על מאגרי 
ומגיליונות אקסל, מידע ממערכת ה-BioGIS ותצפיות  )נתוני עבר ממאגר המידע הביולוגי  המידע הממוחשבים של רט״ג 
מסקרי  וכן  הסקר,  במהלך  שתועדו  מקריות  מתצפיות   ,)2018-1998( האחרונות  השנים  מ-20  כף-היד(,  במחשבי  שתועדו 

עופות )מירוז, 2007, 2013א׳, 2013ב׳( וזוחלים )שחם, 2013( שבוצעו באזור.

לא  ובנוסף, התצפיות עצמן  בלבד,  היות שבמרבית המינים תצפיות מועטות  בעייתי,  הוא  הנתונים ממאגרי המידע  ניתוח  
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 4 ספרות )דיוק של 
100 מ׳ ולעיתים אפילו רק של 1 ק״מ(, ורק בהמשך בנ״צ 5 ספרות )דיוק של 10 מ׳. משנת 2008, עם תחילת השימוש במחשבי 
כף-היד עברו לתיעוד בעזרת נ״צ 6 ספרות(. בנוסף, כמעט כל שטח הסקר נמצא בשטחי אש של הצבא, אין בו כמעט שמורות 
טבע וגנים לאומיים, וגם לא מאגרי מים שנבדקים במפקד עופות המים השנתי – ועל כן תדירות הסיורים של פקחי רט״ג באזור 
הסקר הינה מצומצמת ביותר. גם כאשר בוצעו סיורים, רובם נערכו בשעות היום בלבד, בעוד שחלק גדול מבעלי החיים במרחב 
הם פעילי לילה. מיעוט הסיורים במרחב גם אינו מייצג התפלגות לאורך השנה, ולכן קשה להסיק מסקנות לגבי בעלי-חיים 
ששוהים במרחב רק בחלק מחודשי השנה )כמו עופות מקייצים או חורפים(. ולבסוף, גם היעדר רקע טקסונומי מספק, בפרט 

בכל הקשור לפעילות חסרי-חוליות, מגביל את מהימנות המידע הזואולוגי הקיים בתחומי הסקר.

לפיכך, חשוב להדגיש שהנתונים הזואולוגיים אינם מהווים “מדגם מייצג״ של המגוון הביולוגי במרחב הסקר. עם זאת, הנתונים 
לא  אך  באזור,  החולייתנים  של  הקיים  המצאי  לאפיון  ומשמשים  שבמרחב,  הפוטנציאל  על  מעידים  המתועדים  החלקיים 
מספיקים לצורך הגדרת ערכיות זואולוגית במרחב. לפיכך, הוחלט שערכיות זו תתבסס על בתי-גידול מיוחדים לבע"ח )ראו 
סעיפים 10.4, 10.5 להלן(, ולא על נתוני התצפיות. חשוב גם להדגיש כי המרחב אינו “עומד בפני עצמו״, וקיומן של אוכלוסיות 

בעלי-חיים במרחב לאורך זמן תלוי בשמירת הקשרים המרחביים לשטחים פתוחים גובלים.

10.3. תוצאות
 –  )EN( דו-חיים, מהם אחד בסכנת הכחדה  מיני  במאגר הנתונים הממוחשב של רט"ג מתועדים בתחומי הסקר סה"כ שני 

קרפדה ירוקה, והשני עתידו בסכנה )VU( – אילנית מצויה. 

 – )VU( חומט נקוד; שני מינים שעתידם בסכנה – )CR( עוד מתועדים במאגר 23 מיני זוחלים, מהם אחד בסכנת הכחדה חמורה
 צב-יבשה מצוי ונחושית נחשונית; ומין אחד בסיכון נמוך )NT( – קמטן החורש )מפה 24, טבלה 15(. דרגות הסיכון להכחדה עפ"י:

) Meiri et al., 2019(. שנונית שפלה מוגדרת בספר האדום של החולייתנים בישראל כמין שנמצא בסכנת הכחדה חמורה )בוסקילה, 
2002(, אולם בחינה טקסונומית מאוחרת יותר העלתה כי מדובר בזיהוי לא נכון, וכי שנונית שפלה אינה קיימת בפאונה של ישראל. 
.)Meiri et al., 2019( כל האוכלוסיות בארץ שזוהו בעבר כשנונית שפלה, משתייכות למין שנונית נחלים – שאינה נמצאת בסיכון

סקר זוחלים שבוצע בחלקו המערבי של שטח הסקר הנוכחי )מטווח 81(, מצא כי בתי הגידול עם כמות הפרטים ועושר המינים 
הגבוה ביותר בשטח זה הינם בתה עשבונית וחורבות. עושר המינים במרחב זה נמצא גבוה ומייצג היטב את המצאי של דרום 
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שפלת יהודה, לרבות מינים אחדים שמוגדרים בסכנת הכחדה, וביניהם גם חומט נקוד, מין חומט חסר גפיים ובעל אורח חיים 
תת-קרקעי, שהוא אנדמי לישראל ולירדן, וידוע בארץ מפחות משלושים אתרים )שחם, 2013(. 

תמונה 19: חומט נקוד. צילום: בעז שחם

בשטח הסקר תועדו במאגר הנתונים הממוחשב של רט"ג גם 131 מיני עופות, מהם שלושה מינים אשר נכחדו כמקננים בארץ9 
)RE(: דיה שחורה, זרון סוף ועיט חורש; חמישה מינים בסכנת הכחדה חמורה )CR(: ינשוף שדות, רחם, פיפיון צהוב, עיט ניצי 
ושליו10; שלושה מינים בסכנת הכחדה )EN(: בז עצים, סלעית קיץ וקטה חדת-זנב; 16 מינים שעתידם בסכנה )VU(: גיבתון גנים, 
חטפית אפורה, חנקן אדום-גב, חסידה לבנה, כחל, נחליאלי לבן, סבכי ערבות, סלעית חורף, סלעית ערבות, עלווית החורף, 
עפרונן קצר-אצבעות, פיפיון הרים, צוקית חכלילית, רץ מדבר, שיחנית גדולה ושרקרק מצוי. פרט להם יש תצפיות גם בתשעה 

מינים בסיכון נמוך )NT(: למשל בז אדום ותור מצוי. דרגות הסיכון להכחדה עפ"י: מירוז ועמיתיו )2017(.

מהשטח יש תצפיות בשלושה מינים נודדים שנמצאים בסיכון ברמת העולמית: בז ציידים )בסכנת הכחדה, EN(; עיט צפרדעים 
ועיט שמש )שניהם עתידם בסכנה, VU(. כמו כן, המינים בז ערב, זרון שדות, חובה קטנה, פיפיון שדות וקיווית מצויצת – נמצאים 

.)NT( בסיכון נמוך

שנכחדו  במינים  תצפיות  מציגה  המפה   .25 במפה  לראות  ניתן  שבסיכון  במינים  רט"ג(  של  המידע  )ממאגרי  התצפיות  את 
כמקננים בארץ )RE( ובמינים שנמצאים בסיכון להכחדה כמקנן בארץ, בדרגות CR, EN, VU. כמו כן, מוצגים בה מינים שאינם 
מקננים בארץ אך נמצאים בסיכון עולמי בדרגות אלה. בטבלה 15 מופיעים שמות כל המינים שיש בהם תצפיות במאגרי המידע 

של רט"ג.

סקרי ציפורים שנערכו בגבעות גומר )מירוז, 2007, 2013ב'( ובמטווח 81 )מירוז, 2013א'(, גילו כי אזור הסקר משמש כאתר קינון 
ומקור מזון למגוון עשיר של ציפורים, שחלקן עובר במקום בנדידתן מאירופה לאפריקה. ממצאי הסקרים הללו הבליטו את 
חשיבותו של האזור לשימור מגוון המינים הישראלי: נמצא כי בגבעות גומר מקננים חמישה מינים שמוגדרים בסכנת הכחדה 
ופיפיון הרים(, כאשר מבין אלה, שני מינים: סבכי  גדולה, שרקרק מצוי, סבכי ערבות  כמקנן בישראל )סלעית קיץ, שיחנית 

ערבות ושיחנית גדולה – מקננים באזור זה במספרים גדולים יחסית ובצפיפות שיא יחסית לאזורים אחרים בארץ. 

9. בעופות, דרגת הסיכון המוזכרת היא בדרך כלל דרגת הסיכון להכחדה כמקנן בארץ. בחלק מהמקרים – כמו למשל הדיה השחורה – דרגת 
סיכון גבוהה או אף היכחדות כמקנן בארץ אינם מעידים על מידת התפוצה בארץ. במיני עופות שאינם מקננים בארץ ואשר נמצאים בסיכון 

עולמי, מוזכרת דרגת הסיכון העולמית ומצויין שהכוונה לדרגה זו.
.)DD( 10. יונת הסלעים נחשבה עד לאחרונה בדרגה זו, עקב הערבוב הגנטי עם יונת הבית. כיום נחשבת כמין שלגביו חסר מידע
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תמונה 20: שיחנית גדולה.
צילום: אסף מירוז

בשנים גשומות פחות, בעקבות רעייה אינטנסיבית או שריפות, ערבת העשב נפתחת ואז מקננים באזור גם מינים מדבריים 
"קלאסיים" דוגמת רץ מדבר ומיני קטה )עזרא חדד ואילן שיפמן, מידע בע"פ(. כמו כן, מקננים בתחומי האזור מספר דורסי יום 
ולילה: כ-30 זוגות של חיוויאי, 5 זוגות של עקב עיטי ולפחות 5 זוגות של אוח עיטי. צפיפות הקינים של חיוויאי שנמצאה באזור 
זה היא הגבוהה ביותר המוכרת בעולם )עזרא חדד, מידע בע"פ(. מבין המינים החורפים, חשוב לציין את ארבעת מיני הזרונים: 
זרון שדות )סיכון עולמי: בסיכון נמוך(, זרון סוף, זרון תכול וזרון פס; כמו גם את בז גמד שהוא חורף נדיר למדי בישראל, ועיט 
שמש )סיכון עולמי: עתידו בסכנה( שגם הוא חורף באזור. בנוסף, נצפה גם עיט זהוב שמצוי בסכנת הכחדה חמורה בישראל, 

ושהאזור משמש עבורו ככל הנראה כשטח צייד. חברות העופות בתחום הסקר אופיינו בצורה הבאה:

• חברת העופות של בתת סירה קוצנית: בית-גידול זה מאפיין בתחום הסקר בעיקר את החלקים המזרחיים ביותר – ממזרח 	
לדרך הפטרולים, בקטע שבין שקף לחוות האלה, ובדרום האזור – כולל גבעת מורן ומורדותיה המערביים. מערבית לגבעת 
מורן, הבתה הופכת למעורבת – איים של סירה קוצנית מעורבת עם זקנן שעיר ומיני עשבוניים נוספים – לדוגמה, בתחום 
סבכי  בתה:  חובבי  מתמחים  מינים  של  בקינון  במיוחד  עשירים  נמצאו  אלה  אזורים  כישור.  לחורבת  מגדיל11  חורבת  שבין 
ערבות, פיפיון הרים, סלעית קיץ ובארית הרים. בנוסף למינים אלה, נצפה באזור עיט זהוב שככל הנראה מקנן מעבר לקו 

הירוק )בארץ מקננים כיום כחמישה זוגות בסה״כ(.

• חברת העופות של שטחי השיחייה: בית-גידול זה מאפיין את עיקר החלק הצפוני והמזרחי של אזור הסקר, מדרך הפטרולים 	
במזרח ועד ל-״דרך הלבנה״ )החוצה את השטח מחורבת חריש דרומה, דרך חרבת כישור עד לבא״ח צנחנים( במערב. גובה 
הגבעות באזור זה הוא 460-350 מטר מעפה״י. בצפון האזור הצמחייה גבוהה וצפופה יותר, ומתאימה כמעט לתיאור של 
חורש ים-תיכוני פתוח )שיחייה פתוחה עם עצים פזורים(, וככל שמדרימים היא הופכת לשיחייה דלילה יותר ויותר. המינים 
המתמחים – חובבי חורש ושיחייה שנצפו באזור זה הם: בולבול, חיוויאי, חמריה, חנקן אדום-ראש, חנקן גדול, ירגזי, סבכי 

שחור-ראש, פשוש, שחרור ושיחנית גדולה.

• חברת העופות של שטחי הבתה העשבונית: בית-גידול זה מאפיין את החלקים המערביים יותר של אזור הסקר, מה״דרך 	
הלבנה״ )ח׳ חריש-ח׳ כישור( מערבה עד לכביש 40, מדרום לנחל אדוריים. המינים המתמחים שנמצאו מקננים באזור זה הם: 
גבתון עפרוני, דרור ספרדי, עפרוני מצויץ, עפרונן קצר-אצבעות, קטה גדולה, קטה חדת-זנב, רץ מדבר ותפר. חלק מהמינים 

האופייניים לבית-גידול זה הם מינים מדבריים )למשל הקטות ורץ המדבר, ראו לעיל(.

• קינון במצוקים לאורך ערוצי נחלים: ערוצי הנחלים החוצים את השטח בכיוון כללי ממזרח למערב יוצרים בית-גידול ייחודי, 	
בשל קירות העפר ומחשופי הקירטון שלאורכם, ובזכות סבך הצמחייה שבתוך האפיק ולצידו. לאורך ערוצי הנחלים נצפו 

קינונים של אוח, דרור בית, כחל, סלעית קיץ, עקב עיטי, פיפיון הרים ושרקרק מצוי.

)EN(: צבוע מפוספס,  יונקים במאגר המידע של רט"ג, מהם מין אחד בסכנת הכחדה  מיני   24 בנוסף, תועדו בשטח הסקר 
 Meiri et( :זאב, חתול ביצות, חתול בר, צבי ישראלי וקרקל. דרגות הסיכון להכחדה עפ"י :)VU( וחמישה מינים שעתידם בסכנה
al., 2019(. שבעה מהמינים הם מבוייתים: כלבי בית וחתולי בית משוטטים/מתפראים, גמלים, כבשים, פרות, חמורים וסוסים 
)מפה 26 – מציגה תצפיות במינים בסיכון בלבד, עקב מספר התצפיות הכללי הגדול, טבלה 15(. יש לציין שבעבר )בשנת 1998( 
EN(. באזור לכיש התקיימה אוכלוסייה משמעותית של מין זה, והיא  נצפתה בתחום הסקר גם גירית דבש )בסכנת הכחדה, 

הושמדה ככל הנראה ע"י כוורן מהאזור עד תחילת שנות האלפיים. 

11. כ-2 ק"מ צפונית-מזרחית לדבירה, מעט מחוץ לתחום הסקר הנוכחי. 
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מיעוט התצפיות בזאב והחוסר בתצפיות במינים קטנים ונפוצים יחסית, כמו קוצן מצוי וחולדת העליות ממחישים את התיעוד 
החסר/חלקי של לפחות כמה ממיני היונקים באזור הסקר.

תמונה 21: מערת צבוע בתחום הסקר

למעט חתול הביצות, השוכן לרוב בסבכים ליד מקווי מים, רוב מיני היונקים ברשימה הם מינים שמסוגלים להתקיים במגוון 
תצורות הצומח ובתי הגידול שבתחום הסקר.

טבלה 15: מיני חולייתנים שתועדו במאגרי המידע של רט״ג בתחומי סקר גבעות גומר ב-20 השנים האחרונות
דרגות הסיכון של העופות עפ"י מירוז ועמיתיו )2017( בעופות, אם לא מצוין “סיכון עולמי״ הכוונה לדרגת הסיכון להכחדה כמקנן 
בארץ. דרגות הסיכון של שאר החולייתנים עפ"י Meiri et al. 2019( . שמות דרגות הסיכון המפורטות בטבלה, עפ"י דולב ופרבולוצקי 
)RE :)2002 – נכחד כמקנן באזורנו; CR – בסכנת הכחדה חמורה; EN – בסכנת הכחדה; VU – עתידו בסכנה; NT – בסיכון נמוך. מינים 

.)LC( בהם לא מצויינת דרגת סיכון אינם נמצאים בסיכון

מס׳ תצפיותדרגת סיכוןשם המיןמחלקה

2עתידו בסכנהאילנית מצויהדו-חיים

17בסכנת הכחדהקרפדה ירוקה

19סה״כ תצפיות בדו-חיים

1 ארבע-קו מובהקזוחלים

70 זיקית ים-תיכונית

1 זעמן זיתני

3 זעמן מטבעות

4 זעמן שחור

1 חומט גמד

7 חומט מנומר

1בסכנת הכחדה חמורהחומט נקוד

15 חומט פסים

6 חרדון מצוי

2 ישימונית מצויה

12 מניפנית מצויה

3עתידו בסכנהנחושית נחשונית

6נחושית עינונית
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מס׳ תצפיותדרגת סיכוןשם המיןמחלקה

1 נחשיל חד-ראשזוחלים

5 עינחש )לטאת עינחש(

21עתידו בסכנהצב-יבשה מצוי

5 צפע מצוי

1בסיכון נמוךקמטן החורש

1 שחור-ראש

2 שממית בתים

4שנונית השפלה )נחלים(

2 תלום-קשקשים מצוי

174סה״כ תצפיות בזוחלים

6 אדום-חזהעופות

37 אוח עיטי

3 איית צרעים

98 אנפית בקר

33בולבול

11בסיכון נמוךבז אדום

2 בז גמד

1 בז חופים

276בז מצוי

3בסכנת הכחדהבז עצים

1סיכון עולמי: בסיכון נמוך בז ערב

1סיכון עולמי: בסכנת הכחדה בז ציידים

1 בזבוז אירופי

1 ביצנית לבנת-בטן

4 ברכייה

22עתידו בסכנה גיבתון גנים

92 גיבתון עפרוני

5 דאה שחורת-כתף

10 דוחל חום-גרון

54 דוחל שחור-גרון

118 דוכיפת

75נכחד כמקנן באזורנודיה מצויה )שחורה(

11 דרור בית

18בסיכון נמוךדרור ספרדי

17נכחד כמקנן באזורנוזרון סוף

11 זרון פס

55סיכון עולמי: בסיכון נמוךזרון שדות

21 זרון תכול

61 זרעית השדה

2 זרעית קטנה

482 חגלה

1סיכון עולמי: בסיכון נמוך חובה קטנה
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מס׳ תצפיותדרגת סיכוןשם המיןמחלקה

2בסיכון נמוך חוגת עציםעופות

618 חיוויאי

8 חוחית

2עתידו בסכנה חטפית אפורה

7בסיכון נמוך חכלילית סלעים

2 חכלילית עצים

10עתידו בסכנה חנקן אדום-גב

155 חנקן אדום-ראש

47 חנקן גדול

33 חנקן נובי

18 חנקן שחור-מצח

226עתידו בסכנה  חסידה לבנה

3 טבלן גמד

1 טסית

15מין מבוייתיונת בית

חסר מידע, עקב הערבוב יונת סלעים
עם יונת הבית. בעבר נחשב 

בסכנת הכחדה חמורה

2

5 ינשוף עצים

4בסכנת הכחדה חמורהינשוף שדות

8 ירגזי מצוי

8 ירקון

81 כוס החרבות

1 כחול-חזה

36עתידו בסכנה  כחל

1 כפן

135 כרוון

1 מגלן חום

3מין פולשמיינה מצויה

1 מרית )רחב-מקור(

30עתידו בסכנה  נחליאלי לבן

14 נץ מצוי

3 נקר סורי

1 סבכי חורש

5 סבכי טוחנים

5עתידו בסכנהסבכי ערבות

8בסיכון נמוך סבכי קוצים

7 סבכי שחור-כיפה

13 סבכי שחור-ראש

18 סיס הרים

10 סיס חיוור

24 סיס חומות

15 סיקסק



155

"ח מסכם גומר דו גבעות 

מס׳ תצפיותדרגת סיכוןשם המיןמחלקה

46 סלעית אירופיתעופות

33עתידו בסכנה סלעית חורף

3 סלעית לבנת-כנף

7 סלעית מדבר

140עתידו בסכנה  סלעית ערבות

64בסכנת הכחדהסלעית קיץ

5 סלעית שחורת-בטן

1 סנונית מערות

17 סנונית רפתות

31 עגור אפור

16 עורבני

3 עיט גמד

3נכחד כמקנן באזורנו עיט חורש

8בסכנת הכחדה חמורהעיט ניצי

2סיכון עולמי: עתידו בסכנהעיט צפרדעים

12סיכון עולמי: עתידו בסכנהעיט שמש

1 עלווית אפורה

4עתידו בסכנה  עלווית החורף

1בסיכון נמוךעלווית לבנת-בטן

201 עפרוני מצויץ

3עתידו בסכנה  עפרונן קצר-אצבעות

130בסיכון נמוךעקב חורף

201בסיכון נמוךעקב עיטי

1 פיפיון אדום-גרון

4בסכנת הכחדהפיפיון הרים

2 פיפיון עצים

2בסכנת הכחדה חמורהפיפיון צהוב

1סיכון עולמי: בסיכון נמוך  פיפיון שדות

15 פרוש מצוי

32 פשוש

8 צופית

3מין פולשצוצלת

4 צוקית בודדת

1עתידו בסכנה צוקית חכלילית

71 קאק

3 קוקייה אירופית

10 קוקייה מצויצת

2בסכנת הכחדהקטה חדת-זנב

38סיכון עולמי: בסיכון נמוך קיווית מצויצת

2 קיכלי רונן

2בסכנת הכחדה חמורהרחם

8עתידו בסכנהרץ מדבר

1 שחור-זנב



156

"ח מסכם גומר דו גבעות 

מס׳ תצפיותדרגת סיכוןשם המיןמחלקה

10 שחרורעופות

1עתידו בסכנהשיחנית גדולה

27בסכנת הכחדה חמורהשליו

2 שקנאי מצוי

2 שרקרק גמד

42עתידו בסכנהשרקרק מצוי

10בסיכון נמוךתור מצוי

50 תור צווארון

10 תחמס אירופי

43 תנשמת

8 תפוחית מצויה

8 תפר

4,475סה״כ תצפיות בעופות

87 ארנבתיונקים

38 גירית מצויה

20מין מבוייתגמל

גרביל זעיר )אולי בפועל 
גרביל סלעים(

 1

64 דרבן

5עתידו בסכנהזאב

9 חולד

1 חזיר בר

1מין מבוייתחמור

6עתידו בסכנהחתול ביצות

12מין מבוייתחתול בית

115עתידו בסכנהחתול בר

3מין מבוייתכבש

15מין מבוייתכלב

4 מריון מצוי

1 נמייה

11מין מבוייתסוס

5מין מבוייתפרה

23בסכנת הכחדהצבוע מפוספס

1,166עתידו בסכנהצבי ישראלי

5 קיפוד מצוי

3עתידו בסכנהקרקל

254 שועל מצוי

335 תן זהוב

2,184סה״כ תצפיות ביונקים
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10.4. בתי-גידול מיוחדים
כל מרחב הסקר, בהיותו שטח פתוח גדול, רציף ועם מעט הפרות, מהווה שטח ערכי  עבור בעלי-חיים. עם זאת, מהיכרות עם 
האזור, הוגדרו בתחום הסקר 44 שטחים שבהם בתי-גידול בעלי חשיבות זואולוגית גבוהה במיוחד )מפה 27(, שסווגו לחמש 

קטגוריות: 

• בתי-גידול לחים: אגם עונתי בסכר על נחל אדוריים מדרום ליער אמציה, בריכת חורף מצפון לחורבת קנס, בורות מים בתל 	
בית מרשם )ביר א-תל(, גבים בגבעת מרשם, בור מים צמוד לחומת ההפרדה מערבית לאל-בירה ובורות מים בחורבת אום 

א-שוקף.

• מערת אל-חבס בקרבת חורבת בית-אמיר, מערות הצלב במפגש הנחלים אדוריים וכלך, מערות כלך מצפון לתל 	 מערות: 
כלך, ומערות שלום בחורבת שלום מדרום לנחל אדוריים.

• נחלים חוצי-שפלה: נחל אדוריים, נחל כלך ונחל דומה.	

• חורבות גדולות: חורבת אום א-שוקף, חורבת מורן, חורבת כישור, חורבת נקיק, חורבת עיטון, חורבת עיטון תחתית, תל בית 	
מרשם, תל עיטון וחורבת בניה.

• משטחי סלע: מחשופי קירטון לאורך גדות נחל אדוריים ונחל כלך, משטחי סלע במדרון הצפוני והמערבי של גבעת מרשם, 	
ומצוק קירטון בצפון גבעת טור א-נימר, מדרום לנחל אדוריים.

בתי-גידול לחים, מערות ונחלים חוצי שפלה – הוגדרו בערכיות זואולוגית מירבית; ואילו חורבות גדולות ומחשופי סלע הוגדרו 
בערכיות זואולוגית גבוהה מאד.

10.5. ערכיות אקולוגית: בוטנית-זואולוגית משולבת
מפת הערכיות האקולוגית המשולבת מורכבת ממפת הערכיות הבוטנית )מפה 23(, וממפת בתי הגידול המיוחדים שמייצגת 

את הערכיות הזואולוגית )מפה 27(. לפי מטריצת החיבור הבאה:

ערכיות אקולוגית 
משולבת

ערכיות בוטנית

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכה

ערכיות 
זואולוגית

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכהלא דורגה

מירביתגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאד

מירביתמירביתמירביתמירביתמירביתמירבית

מניתוח מפת הערכיות האקולוגית המשולבת )מפה 28( עולה שהערכיות נקבעה עפ״י רוב לפי הערכיות הבוטנית )ראו סעיף 
גדולות, מערות  נחלים חוצי שפלה, חורבות  23(. בפוליגונים שבהם נמצאו בתי-גידול מיוחדים: בתי-גידול לחים,  ומפה   9.4
ומחשופי סלע – עלתה הערכיות האקולוגית המשולבת אם הערכיות הבוטנית היתה נמוכה יותר. בתי הגידול המיוחדים לא 

בולטים במפה בגלל שטחם הקטן יחסית, אך חשיבותם רבה ויש לתת להם את תשומת הלב הראויה.

ערכיות מירבית ניתנה בעיקר לשיחיות ולבתות מפותחות במזרח השטח ובצפונו, אך גם למספר יחידות עשבוניות מגוונות 
בגבעות שסמוכות לאפיק נחל כלך: אזור החורבות שבין נטע לשומריה, אזור הגבעות שסביב תל אגרה, חורבת כישור, חורבת 
מוץ, חורבת מורן, תל כלך, מפגש הנחלים כלך ואדוריים, טור א-נימר, אזור גבעת גומר, מפגש הנחלים דומה ואדוריים, ונ"ג 261 
מדרום לנחל אדוריים בצפ'-מע' אזור הסקר )מדרום לתל חרקים(. ערכיות מירבית ניתנה גם לאפיקי הנחלים אדוריים, דומה 
וכלך, לבתי-גידול לחים )האגם העונתי בסכר על נחל אדוריים, בריכת החורף מצפון לחורבת קנס, בורות המים בתל בית מרשם 
ובור המים מערבית לאל-בירה( ולמערות )מערת אל-חבס, מערות הצלב ומערות שלום( – במקומות שבהם הערכיות הבוטנית 
היתה נמוכה יותר. רוב שטחי הגבעות הוגדרו בערכיות גבוהה מאוד, וכן חורבת אום א-שוקף, חורבת מורן, חורבת כישור ותל 
עיטון; רוב שטחי העמקים דורגו בערכיות גבוהה. ערכיות בינונית הוגדרה בשטחים הטבעיים בשולי חוות האלה, שומרייה 

ובא״ח צנחנים, ולאורך מסילת הרכבת וכביש 6. ערכיות נמוכה הוגדרה לשטחים החקלאיים.
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פרק ו׳:

ערכיות כוללת
אקולוגית-מרחבית
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11. ערכיות כוללת: אקולוגית-מרחבית

11.1. שיטת העבודה
המשולבת  האקולוגית  הערכיות  ומפת   )15 )מפה  המרחבית  הערכיות  מפת  בין  משילוב  מורכבת  הכוללת  הערכיות  מפת 
)בוטנית-זואולוגית( )מפה 28(. מפה זו כוללת היבטים אקולוגיים מקומיים של חי וצומח שקשורים למאפייני בית הגידול עצמו, 
יחד עם היבטים אקולוגיים מרחביים כמו: קישוריות, רצף שטחים פתוחים, עוצמת הפרה של הרצף, מסדרונות אקולוגיים 
בוצע בהתאם למטריצת  גבולותיו. השילוב  ובשטחים שסובבים את  בכל שטח הסקר  )‘צווארי בקבוק׳(,  ומעברים הכרחיים 

החיבור הבאה:

ערכיות כוללת
ערכיות מרחבית

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכה

ערכיות 
אקולוגית

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכהנמוכה

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתבינוניתבינונית

מירביתגבוהה מאדגבוההגבוההגבוההגבוהה

מירביתגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאד

מירביתמירביתמירביתמירביתמירביתמירבית

11.2. תוצאות
מבט במפת הערכיות הכוללת: אקולוגית-מרחבית )מפה 29( מראה שרוב שטח הסקר מדורג בערכיות מירבית. רוב הערכיות 
המירבית נובעת מהיות עיקר אזור הסקר – ליבה שמורה כמעט ללא הפרות, ומסדרון ארצי חשוב הן בציר צפון-דרום והן בציר 
מזרח-מערב. בחלק מהאזור, גם הערכיות האקולוגית מירבית, בשל מאפיינים בוטניים או זואולוגיים ייחודיים, דוגמת הנחלים 
אדוריים, דומה וכלך, כל אזור החורבות שבין נטע לשומריה, אזור הגבעות שסביב תל אגרה, חורבת כישור, חורבת מורן, תל 

כלך ואזור גבעת גומר.

במערב אזור הסקר )סמוך לכביש 6 ולמסילת הרכבת(, ובמזרח אזור הסקר )סמוך לחומת ההפרדה, לכביש 358 ולשטחים 
המבונים( הערכיות הכוללת יורדת לערכיות גבוהה מאד, בשל השפעות השוליים של התשתיות והיישובים. במקומות שבהם 
)לדוגמה: אזור  יותר  נותרה גם הערכיות הכוללת מירבית, גם אם הערכיות המרחבית נמוכה  הערכיות האקולוגית מירבית, 
החורבות שבין נטע לשומריה ואזור טור א-נימר בין נטע לנחל אדוריים(. במערב אזור הסקר דורגו בערכיות כוללת מירבית: 
חשיבותם  בשל   6 כביש  מעל  המתוכנן  האקולוגי  למעבר  שמוביל  האזור  וכן  ויובליו,  ופורה  מאחז  אדוריים,  הנחלים  ערוצי 
לקישוריות אזור הסקר מערבה – לאזור שמורת פורה בפרט, וכמעברים של מסילת הרכבת וכביש 6 בכלל. חשוב לציין שרוב 

שטחה של השמורה המוצעת 'גבעות מאחז' מדורג בערכיות כוללת מירבית.
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13. נספחים

13.1. נספח א׳ – תובנות עיקריות מהסקר

תכנון
• כללי: שטח הסקר הוא אחד האזורים הערכיים ביותר בארץ בכלל ובאזור המרכז בפרט, ויש לשמור עליו ככזה. לכן, מומלץ 	

לשמור על שטח זה כשטח טבעי רציף וכן לשמור על הקישוריות שלו הן בציר צפון-דרום והן בציר מזרח-מערב.

• ורובו 	 השטח המוצע )מפה 1( כולל מישורי לס שלא מיוצגים מספיק בשמורות טבע,  שמורת טבע מוצעת גבעות מאחז: 
ובתוכו  רציף,  אינו  כן, השטח המוצע לשמורת הטבע  כמו   .)29 )מפה  כוללת אקולוגית-מרחבית מירבית  מדורג בערכיות 
"איים" שמוגדרים בתמ"מ כ-"שטח יער", למרות שבפועל לא קיים יער בשטחים אלו. חשוב לקדם את התהליך הסטטוטורי 

לשימור השטח לרמת השימור והניהול הגבוהים ביותר. 

• זיהום אור: אזור הסקר הוא בעל זיהום אור נמוך ביותר ביחס לאזור המרכז )מפה 3(, ועל כן מומלץ לקדם את השטח למעמד 	
של "שמורת אור כוכבים".

• ניתן לראות במפה 14 ובמפה 15 את החשיבות הרבה של מעבר עילי זה לקישוריות 	 מעבר עילי מתוכנן באזור שמורת פורה: 
המרחבית של אזור הסקר. יש לוודא שמעבר עילי זה אכן יבוצע, וכי מתבצע ממשק מתאים באזורי הגישה אל המעבר משני צידיו. 

• אום 	 ח׳רבת  רבה:  לאומית  חשיבות  בעלי  עתיקות  מכלולי  כולל  השפלה  בדרום  החורבות  מרחב  השפלה:  דרום  עתיקות 
א-שוקף )שהוא ככל הנראה יישוב המערות השמור ביותר בישראל( והחורבות הבולטות הנוספות במרחב )בפרט תל בית 
מירשם, חורבת עיטון, חורבת כישור וחורבת מורן(, כמו גם תעלת ההטייה בנחל אדוריים ומספר גדול של דרכים עתיקות 
במצב השתמרות טוב. מוצע לקדם הליך להכרזה על אזור זה כגן לאומי, ואף לשקול הכרזה על מכלול החורבות והמרחב 

הפתוח בסביבתן כאתר מורשת עולמית.

ניהול וממשק
• בירוא מינים פולשים: בשטח הסקר תועדו ומופו 14 מיני צמחים פולשים וזרים לאזור הסקר )מפה 21(. יש לזכור שלא בוצע 	

סקר מינים פולשים ייעודי, והתצפיות שמופו בסקר הן מקריות ולא ממצות. עם זאת, מוקדי הפלישה העיקריים מוכרים, 
ומשם יש להתחיל. מומלץ לטפל בהם בהקדם לפני שיהיה מאוחר מדי. שיתוף פעולה בין רט"ג לקק"ל חיוני להתמודדות 

עם הנושא.

• אחד 	 והוא  שונות,  צבאיות  יחידות  שלוש  בשימוש  שנמצא  אש  כשטח  מוגדר  הסקר  אזור  רוב  שריפות:  למניעת  אש  פסי 
בצורה  תואם  לא  הביצוע  אך  אש,  פסי  ביצירת  רב  כסף  האחרונה  בשנה  הושקע  בשטח  בארץ.  ביותר  הנשרפים  האזורים 
מספיק טובה עם רט״ג. יש להכין תכנית ממשק מסודרת ליצירת פסי אש בשיתוף עם רט״ג, בדומה לתכנית שהוכנה עבור 

בא״פ לכיש, ומיושמת מזה מספר שנים בהצלחה רבה. יש ללוות ממשק זה בניטור מצב החי והצומח.

• עידוד חקלאות משמרת/אקסטנסיבית: בחתכי הצומח שבוצעו בשדות האקסטנסיביים שבבקעת יבל )בין נטע לשומריה( 	
נמצאו מיני צמחים יחודיים לבית-גידול זה. יש לעודד חקלאות אקסטנסיבית/משמרת בשטחים החקלאיים בכלל ובבקעת 

יבל בפרט.

• לשקול טיפוח של בית הגידול הלח במאגר אדוריים: צומח בית הגידול הלח במקום התפתח אמנם בעקבות מצב מלאכותי. 	
עם זאת, ייתכן שכדאי לטפח בחלקו עושר מינים גבוה יותר ומקטעים רטובים, ובכל מקרה – לטפל במינים פולשים.

• נסיעת רכבי שטח: בשטח הסקר ישנה נסיעה רבה של כלי-רכב צבאיים ואזרחיים, וישנם אזורים שבהם אנשים “בוחנים״ 	
את עבירות רכבם, תוך הפרה משמעותית של השטח הטבעי. כמו כן, פסי האש המרובים יוצרים “הזדמנות״ לנסיעה ברכבי 

השטח, ומומלץ למנוע נסיעה באזורים אלו. ייתכן שכדאי להגדיר “אזורי הקרבה״ ולהגביר את האכיפה בשאר השטח.

• שיתוף-ציבור, חינוך והדרכה: מוצע להכין תכנית עבודה עם הקהילות המקומיות )ביישובים נטע ושומריה ובמחנה בא״ח 	
צנחנים(, על מנת להפחית את השפעתם ארוכת הטווח על המרחב הפתוח שבקרבתם, ובכך ליישם בפועל את יוזמת המרחב 

הביוספרי באזור זה.

• בטיחות מטיילים: אתר ח׳רבת אום א-שוקף מהווה כבר כיום מוקד משיכה למטיילים, על אף שאינו מוסדר לביקורים. בשטח 	
האתר ובקרבתו יש מפגעים בטיחותיים רבים. יש לשקול הסדרת שביל ייעודי למטיילים, וכן גידור סביב בורות מסוכנים. 
כמו כן, יש להסדיר לביקורים את אתר חורבת בניה לאור קרבתו הרבה ליישוב נטע, ומיקומו מחוץ לגבולות שטח האש. 
בנוסף, בח׳רבת אום א-שוקף נמצאים בורות מים מתפקדים, ובשניים מהם הותקנו סולמות בידי אלמונים על מנת לאפשר 
גישה למים לצרכי רחצה. כל עוד אין גוף שייקח על עצמו אחריות לתחזוקת הסולמות, מוצע לפרק אותם ולסרג את הבורות 

למניעת כניסת אנשים אליהם.
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ניטור תהליכים

• מינים נדירים ובסכנת הכחדה: מבחינה בוטנית נמצאו בסקר 519 מיני צמחים, מהם 19 מינים אנדמיים ותת-אנדמיים, 60 	
מינים נדירים אזורית, 29 מינים נדירים ארצית ו-7 מינים בסכנת הכחדה. מבחינה זואולוגית, בשטח הסקר תועדו 180 מינים 
ויונקים(, מהם 38 מינים בדרגות שונות של סכנת הכחדה. למרות עושר המינים  של בעלי-חיים )דו-חיים, זוחלים, עופות 
הכללי, ומספרם הרב של המינים הנדירים ובסכנת הכחדה, הן מבחינה בוטנית והן מבחינה זואולוגית, השטח מופרע עקב 
פעילות צה״ל, שריפות, קטיף לא מבוקר, מרעה, נסיעת רכבי-שטח ועוד. מוצע כי תוכן תכנית לניטור ארוך-טווח שייבחן 
את הדינמיקה של האוכלוסיות, לאור ההשפעות הרבות על השטח, ובהקשר הרחב יותר – בהיותו אזור מעבר בין האקלים 

הים-תיכוני לאקלים המדברי, ולכן נתון להשפעה מהירה יותר של שינויי האקלים.

• אוכלוסיית הצבאים ובתי הגידול שלהם: במרחב הסקר תועדו תצפיות רבות בצבאים )מפה 26(. הערכת פקח רט"ג היא שיש 	
בשטח הסקר כ-70 צבאים, אולם אין תכנית ניטור מסודרת לבדיקת הנושא. לכן מומלץ לקיים ניטור עקבי ומסודר אחר גודל 
אוכלוסיית הצבאים באזור, בשיטות הנהוגות ברט"ג. ייתכן כי הנגישות הגבוהה של השטח לרכבי שטח מעודדת פעילות של 

צייד צבאים בלתי חוקי.

• השטחים המוברים: באזור הגבול המזרחי והמערבי של הסקר ישנם אזורים אשר שימשו בעבר לחקלאות, אך אינם מעובדים 	
כבר שנים ארוכות. מומלץ לבצע ניטור בשטחים אלו, למעקב אחר הדינמיקה בחברת הצומח.

• השפעת רעייה: באזור הסקר מתבצעת רעייה של בקר, צאן וגמלים. ישנם אזורים עם צומח אנטי-פסטורלי )עמיד לרעייה(, בעיקר 	
בעמקים, ולכן מוצע לבצע ניטור אחר השפעת הרעייה, על-מנת לווסת את לחץ הרעייה – מרחבית ועיתית – בצורה מושכלת.

• קטיף צמחים: באזור הסקר מתבצע קטיף אינטנסיבי של עכובית הגלגל )“עכוב״(, והדבר ניכר היטב בגדמי צמחים רבים 	
שפזורים בשטח. לאחרונה אישרה רט״ג קטיף של מין זה ומיני צמחי תבלין אחרים לצריכה פרטית )אך לא מסחרית(. מומלץ 

לבצע תכנית ניטור ע״מ לבחון את הנושא.

• ולהחדרת מינים 	 והחי בכלל,  וקילטור הקרקע הם בעלי פוטנציאל לשינוי הרכב חברת הצומח  ריסוס העשבייה  פסי אש: 
האש  בפסי  והצומח  החי  מצב  בניטור  שריפות,  למניעת  האש  פסי  יצירת  ממשק  את  ללוות  יש  כך,  בשל  בפרט.  פולשים 

ובשטחים הסמוכים אליהם.
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13.2. נספח ב׳ – טבלת ערכיות נופית-תרבותית

טבלה 16: דירוג ערכיות נופית-תרבותית לפי המדדים
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49235444544.145 תל בית מירשם1.01

65745545554.715 יער בית מירשם1.02

24223223242.573 שדות אלה2.01

23522322332.433 יער אלה2.02

בנוי        65 חוות אלה2.03

90222222232.142 בקעת יבל מזרח2.04

בנוי        527 שומריה2.05

62423112111.571 נחל יבל2.06

1,06923333322.713 טור א-נימר3.01

בנוי        354 נטע3.02

1,80324333322.863 גבעות בניה3.03

12622233212.142 נחל דומה עליון3.04

37322223232.293 עמק נצרני3.05

14743434533.714 תל עיטון3.06

84134344433.574 גבעות עיטון3.07

3,19433344433.434 גבעות דומה3.08

66355555544.865 חורבת אום א-שוקף3.09

29444354433.864 חורבת חוורן3.10

71643355333.714 נחל דומה תחתון3.11

24,50555555555.005 גבעות גומר3.12

37243544544.144 תל אגרה3.13

22421213221.862 עמק חריש3.14

62655344434.004 חורבת כישור3.15

32943354423.573 נחל כלך תיכון3.16

50555555555.005 גבעת מרשם3.17

2,08544555534.434 מרשם מערב3.18

3,33944555544.574 גבעות מורן3.19

15611211111.141 מאגרי ביוב3.20

29455455534.575 חורבת מורן3.21

1,33733444453.864 יער מורן3.22

בנוי        568 מחנה איתן3.23

1,69733233332.863 כלך מערב3.24

7512111211.291 נחל כלך בתחום המחנה3.25

בנוי        109 מטווחים מערביים3.26

21322112211.571 כלך דרום3.27

50233323343.003 גבעת הצנחנים3.28

5932234312.573 זיתי נחל אדוריים4.01

67033224312.573 נחל אדוריים עליון4.02
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53823224212.292 חקלאות סכר אדוריים4.03

41342423212.573 עוטף תל אגרה4.04

1,67455545334.295 נחל אדוריים תיכון5.01

14821222232.002 עמק התעלה5.02

11,52953355333.864 גבעות כלך6.01

1,03445455444.434 גבעות שלום6.02

66633423312.712 מכתשי הפצצות6.03

2,59244455334.004 גבעות חריש6.04

2,49843445323.574 נחל כלך תחתון6.05

6,69743345323.434 תל כלך6.06

16055545324.144 מורד נחל אדוריים 7.01

1,36023223322.433 משלט מאחז7.02

4,33611212141.712 שדות מאחז7.03

בנוי        423 מחלף מאחז7.04

1,39844335323.434 שדות אדוריים דרום7.05

11311112111.141 באר מאחז7.06

2,78221112111.291 מאחז מזרח7.07

3,31332235212.573 מערת כלך7.08

3 24223333322.71 נחל פורה צפוני7.09

2,46622113142.002 שדות פורה מזרח7.10

7833343423.143 בתרונות פורה7.11

3 33623323222.57 נחל פורה7.12

1,43611112141.571 שדות פורה מערב7.13

5,93132234212.433 מישורי פורה7.14

2,18632234212.433 מגדלית צפון7.15
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13.3. נספח ג׳ – פירוט טיפוסי צומח שהוכללו
פירוט כלל טיפוסי הצומח שהוגדרו )173 טיפוסי צומח שונים(, ושיוכם ל-23 טיפוסי הצומח המוכללים. בעמודה הימנית מופיע 
טיפוס הצומח המוכלל בהדגשה וברקע אפור בהיר, ותחתיו פירוט כלל טיפוסי הצומח שמשוייכים אליו. בעמודה השמאלית 

מצויין סך מספר יחידות הצומח שנכללות בכל אחד מטיפוסי הצומח )מוכללים ומפורטים(.

טבלה 17: פירוט טיפוסי הצומח שהוכללו

מספר יחידות טיפוס צומח
הצומח

7בתה בצפיפות בינונית עם שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי

3בתה בצפ׳ בינונית עם שיחים ועצים פזורים בשלטון סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי

1בתה בצפ׳ בינונית עם שיחים ועצים פזורים בשלטון סירה קוצנית, אשחר ארץ-ישראלי ולבנה רפואי

1בתה בצפ׳ בינונית עם שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, עשבוניים בני-חלוף ואשחר ארץ-ישראלי

1בתה בצפ׳ בינונית עם שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, שיבולת-שועל נפוצה ואשחר ארץ-ישראלי

1שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי, עשבוניים דגניים וסירה קוצנית

8בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית עם שיזפים ואשחרים בודדים/פזורים

1בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית

1בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית וזקנן שעיר

1בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית, ברזילון ענף ומרווה ריחנית

1בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית, זקנן שעיר ושלהבית קצרת-שיניים

1בתה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון סירה קוצנית, זקנן שעיר ושיזף מצוי

1בתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, אשחר ארץ-ישראלי ואלה אטלנטית

1בתה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון סירה קוצנית, זקנן שעיר ושיזף מצוי

1בתה פתוחה עם שיחים בודדים בשלטון סירה קוצנית, שיבולת-שועל נפוצה ואשחר ארץ-ישראלי

21בתה פתוחה עם שיחים פזורים/בודדים בשלטון סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי

2בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית

1בתה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון סירה קוצנית, ללא שליט שני וזית אירופי

1בתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, אשחר ארץ-ישראלי וכתלה חריפה

1בתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, אשחר ארץ-ישראלי ושיטת ויקטוריה

2בתה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון סירה קוצנית, ללא שליט שני ואורן ב.מ.

2בתה פתוחה עם שיחים בודדים בשלטון סירה קוצנית, זקנן שעיר ואשחר ארץ-ישראלי

1בתה פתוחה עם שיחים בודדים בשלטון סירה קוצנית, ללא שליט שני ואשחר ארץ-ישראלי

1בתה פתוחה עם שיחים בודדים בשלטון סירה קוצנית, עשבוניים בני-חלוף ואשחר ארץ-ישראלי

2בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, אשחר ארץ-ישראלי וגעדה מצויה

1בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, חבלבל זיתני ואשחר ארץ-ישראלי

2בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, כתלה חריפה ואשחר ארץ-ישראלי

2בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, ללא שליט שני ואשחר ארץ-ישראלי

1בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, מלעניאל מצוי ואשחר ארץ-ישראלי

1בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, עשבוניים בני-חלוף ואשחר ארץ-ישראלי

1שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אשחר ארץ-ישראלי, מרווה ריחנית ואשחר ארץ-ישראלי

1חישת קנים עם עצים פזורים בשלטון קנה מצוי ואשל ב.מ.

1חישת קנים עם עצים פזורים בשלטון קנה מצוי ואשל ב.מ.
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8יער נטוע בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי

1יער בצפ׳ בינונית בשלטון אורן קפריסאי, חרוב מצוי ואלה ב.מ.

1יער בצפ׳ בינונית בשלטון אורן קפריסאי, סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי

1יער בצפ׳ בינונית בשלטון אורן קפריסאי, סירה קוצנית וגלונית מצויה

1יער גבוה בצפ׳ בינונית בשלטון אורן ירושלים, אלת המסטיק וברוש מצוי

1יער פתוח בשלטון אורן ב.מ. וסירה קוצנית

1יער פתוח בשלטון אורן קפריסאי, עשבוניים בני-חלוף וסירה קוצנית

1יער צפוף בשלטון אורן ירושלים, סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי

1יער צפוף בשלטון אורן ירושלים, סירה קוצנית וגעדה מצויה

3יער נטוע בשלטון זית אירופי וסירה קוצנית

1יער בצפ׳ בינונית בשלטון זית אירופי וסירה קוצנית

2יער פתוח בשלטון זית אירופי וסירה קוצנית

1יער נטוע פתוח בשלטון אלה אטלנטית, סירה קוצנית וצמרנית הסלעים

1יער פתוח בשלטון אלה אטלנטית, סירה קוצנית וצמרנית הסלעים

2יער נטוע פתוח בשלטון שיזף מצוי, חרוב מצוי ושיטים זרות באפיק נחל

1יער פתוח בשלטון חרוב מצוי

1יער פתוח בשלטון שיזף מצוי, שיטה ב.מ. ואשל ב.מ.

1יער נטוע פתוח בשלטון שיטים זרות

1יער פתוח בשלטון שיטת עלי-הערבה, שיטת ויקטוריה ואיקליפטוס ב.מ.

11עשבוניים בני-חלוף עם בני-שיח פזורים

1בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית, קזוח עקום ואלקנה סמורה

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף וסירה קוצנית

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף, זקנן שעיר וסירה קוצנית

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף, לשון-פר סמורה ואלקנה סמורה

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף, קזוח עקום וגעדה מצויה

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, זקנן שעיר וסירה קוצנית

2עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, זקנן שעיר ושלהבית קצרת-שיניים

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, לשון-פר סמורה ואלקנה סמורה

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, סירה קוצנית וגעדה מצויה

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, סירה קוצנית ושלהבית קצרת-שיניים

1עשבוניים בני-חלוף עם בני-שיח פזורים בשלטון דגניים ומלחית אשונה

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים ומלחית אשונה

10עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים

1עשבוניים בני-חלוף בשלטון מלעניאל מצוי, שיבולת-שועל נפוצה וקיצנית כרתית

2עשבוניים בני-חלוף בשלטון עשבוניים דגניים ועשבוניים בני-חלוף

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון מלעניאל מצוי, זקנן שעיר ואלקנה סמורה

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, זקנן שעיר וסירה קוצנית

2עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, לשון-פר סמורה וגלונית מצויה

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, קיפודן בלאנש וגלונית מצויה

1עשבוניים בני-חלוף עם עצים פזורים בשלטון שיבולת-שועל נפוצה, עשבוניים בני-חלוף ואשל היאור

1עשבוניים בני-חלוף עם שיחים בודדים בשלטון עשבוניים בני-חלוף, עשבוניים בני-חלוף ואטד אירופי

8עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בחורבה
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1עשבוניים בני-חלוף בשלטון עשבוניים דגניים וזקנן שעיר

2עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, מרווה ריחנית ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, עשבוניים בני-חלוף ומרווה ריחנית

1עשבוניים בני-חלוף עם עצים ושיחים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף, געדה מצויה ושיזף מצוי

1עשבוניים בני-חלוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, עשבוניים בני-חלוף ופיקוס התאנה

1עשבוניים בני-חלוף עם שיחים בודדים בשלטון עשבוניים בני-חלוף, מרווה ריחנית ואטד אירופי

1עשבוניים בני-חלוף עם שיחים בודדים בשלטון עשבוניים דגניים, עשבוניים בני-חלוף ואטד אירופי

54עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון דגניים בעמקים

2עשבוניים בני-חלוף בשלטון מלעניאל מצוי ושיבולת-שועל נפוצה

1עשבוניים בני-חלוף בשלטון עשבוניים בני-חלוף

1עשבוניים בני-חלוף בשלטון עשבוניים בני-חלוף ועשבוניים בני-חלוף

1עשבוניים בני-חלוף בשלטון עשבוניים דגניים

1עשבוניים בני-חלוף בשלטון עשבוניים דגניים וזקנן שעיר

1עשבוניים בני-חלוף בשלטון עשבוניים דגניים ולשון-פר סמורה

8עשבוניים בני-חלוף בשלטון עשבוניים דגניים ועשבוניים בני-חלוף

1עשבוניים בני-חלוף בשלטון עשבוניים דגניים ועשבוניים דגניים

1עשבוניים בני-חלוף בשלטון שיבולת-שועל נפוצה

2עשבוניים בני-חלוף בשלטון שיבולת-שועל נפוצה ומלעניאל מצוי

10עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף וסירה קוצנית

2עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים וסירה קוצנית

3עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים ועשבוניים בני-חלוף

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, ללא שליט שני וסירה קוצנית

2עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, עשבוניים בני-חלוף וסירה קוצנית

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, שומר פשוט וסירה קוצנית

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון שיבולת-שועל נפוצה, עשבוניים בני-חלוף ועוזרר קוצני

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון שיבולת-שועל נפוצה, שומר פשוט ושברק קוצני

1עשבוניים בני-חלוף עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים דגניים, עשבוניים בני-חלוף ואשל ב.מ.

2עשבוניים בני-חלוף עם עצים ושיחים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף

2עשבוניים בני-חלוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף

1עשבוניים בני-חלוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף, אורן ירושלים וסירה קוצנית

1עשבוניים בני-חלוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים

3עשבוניים בני-חלוף עם שיחים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף

1עשבוניים בני-חלוף עם שיחים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף, זקנן שעיר ואלת המסטיק

1עשבוניים בני-חלוף עם שיחים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, עשבוניים בני-חלוף ואשחר ארץ-ישראלי

13עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון דגניים וינבוט השדה בעמקים

1בתה פתוחה בשלטון געדה מצויה, עשבוניים דגניים וינבוט השדה

1בתה פתוחה בשלטון ינבוט השדה ומלעניאל מצוי

1בתה פתוחה בשלטון ינבוט השדה, שיבולת-שועל נפוצה ושומר פשוט

1בתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים בשלטון ינבוט השדה, סירה קוצנית ואלה אטלנטית

1עשבוניים בני-חלוף בשלטון עשבוניים דגניים ועשבוניים בני-חלוף



190

"ח מסכם גומר דו גבעות 

מספר יחידות טיפוס צומח
הצומח

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים וינבוט השדה

3עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, עשבוניים בני-חלוף וינבוט השדה

2עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון שיבולת-שועל נפוצה, עשבוניים בני-חלוף וינבוט השדה

1עשבוניים בני-חלוף עם שיחים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף

18עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון דגניים, זקנן שעיר ושיזף מצוי

3עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון מלעניאל מצוי, זקנן שעיר ושיזף מצוי

1עשבוניים בני-חלוף עם עצים בודדים בשלטון מלעניאל מצוי, שיבולת-שועל נפוצה ושיזף מצוי

6עשבוניים בני-חלוף עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים דגניים, זקנן שעיר ושיזף מצוי

1עשבוניים בני-חלוף עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים דגניים, ללא שליט שני ושיזף מצוי

1עשבוניים בני-חלוף עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים דגניים, סירה קוצנית ושיזף מצוי

1עשבוניים בני-חלוף עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים דגניים, עשבוניים בני-חלוף ושיזף מצוי

1עשבוניים בני-חלוף עם עצים בודדים בשלטון שיבולת-שועל נפוצה, עשבוניים בני-חלוף ושיזף מצוי

1עשבוניים בני-חלוף עם שיחים ועצים בודדים בשלטון עשבוניים דגניים, שלהבית קצרת-שיניים ושיזף מצוי

2עשבוניים בני-קיימא עם עצים בודדים בשלטון זקנן שעיר, מלעניאל מצוי ושיזף מצוי

1עשבוניים בני-קיימא עם עצים בודדים בשלטון זקנן שעיר, עשבוניים דגניים ושיזף מצוי

22עשבוניים בני-חלוף עם עצי שיזף מצוי בודדים/פזורים בעמקים

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון מלעניאל מצוי, שלהבית קצרת-שיניים ושיזף מצוי

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון שיבולת-שועל נפוצה, סירה קוצנית ושיזף מצוי

1עשבוניים בני-חלוף עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים בני-חלוף, עשבוניים בני-חלוף ושיזף מצוי

1עשבוניים בני-חלוף עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים דגניים ועשבוניים בני-חלוף

3עשבוניים בני-חלוף עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים דגניים, זקנן שעיר ושיזף מצוי

1עשבוניים בני-חלוף עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים דגניים, ינבוט השדה ושיזף מצוי

1עשבוניים בני-חלוף עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים דגניים, ללא שליט שני ושיזף מצוי

8עשבוניים בני-חלוף עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים דגניים, עשבוניים בני-חלוף ושיזף מצוי

1עשבוניים בני-חלוף עם עצים בודדים בשלטון שיבולת-שועל נפוצה, מלעניאל מצוי ושיזף מצוי

2עשבוניים בני-חלוף עם עצים בודדים בשלטון שיבולת-שועל נפוצה, עשבוניים בני-חלוף ושיזף מצוי

2עשבוניים בני-חלוף עם עצים פזורים בשלטון שיבולת-שועל נפוצה ושיזף מצוי

9עשבוניים בני-חלוף עם שיחי אשחר ארץ-ישראלי בודדים

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון מלעניאל מצוי, סירה קוצנית ושלהבית קצרת-שיניים

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף וסירה קוצנית

1עשבוניים בני-חלוף עם שיחים בודדים בשלטון עשבוניים דגניים, לשון-פר סמורה ואשחר ארץ-ישראלי

5עשבוניים בני-חלוף עם שיחים בודדים בשלטון עשבוניים דגניים, עשבוניים בני-חלוף ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-חלוף עם שיחים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף, עשבוניים בני-חלוף ואשחר ארץ-ישראלי

34עשבוניים בני-חלוף עם שיחי אשחר ארץ-ישראלי פזורים

3עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף, סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, געדה מצויה ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, כתלה חריפה ואשחר ארץ-ישראלי

4עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-חלוף עם שיחים ועצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף, אשחר ארץ-ישראלי וחרוב מצוי

1עשבוניים בני-חלוף עם שיחים ועצים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, אשחר ארץ-ישראלי וחרוב מצוי

1עשבוניים בני-חלוף עם שיחים פזורים בשלטון מלעניאל מצוי, זקנן שעיר ואשחר ארץ-ישראלי
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1עשבוניים בני-חלוף עם שיחים פזורים בשלטון מלעניאל מצוי, ללא שליט שני ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-חלוף עם שיחים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-חלוף עם שיחים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף, אזוב מצוי ואשחר ארץ-ישראלי

2עשבוניים בני-חלוף עם שיחים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף, זקנן שעיר ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-חלוף עם שיחים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף, ללא שליט שני ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-חלוף עם שיחים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-חלוף עם שיחים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, אשחר ארץ-ישראלי וסירה קוצנית

1עשבוניים בני-חלוף עם שיחים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, געדה מצויה ואשחר ארץ-ישראלי

4עשבוניים בני-חלוף עם שיחים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, זקנן שעיר ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-חלוף עם שיחים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, נשרן מכחיל ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-חלוף עם שיחים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי

6עשבוניים בני-חלוף עם שיחים פזורים בשלטון עשבוניים דגניים, עשבוניים בני-חלוף ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-חלוף עם שיחים פזורים בשלטון שיבולת-שועל נפוצה, סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי

10עשבוניים בני-קיימא בשלטון זקנן שעיר לעיתים עם אשחרים בודדים

1עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון זקנן שעיר וגעדה מצויה

1עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון זקנן שעיר ועשבוניים בני-חלוף

1עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון זקנן שעיר, געדה מצויה ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון זקנן שעיר, מלעניאל מצוי ואלקנה סמורה

1עשבוניים בני-קיימא עם שיחים בודדים בשלטון זקנן שעיר, לשון-פר סמורה ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-קיימא עם שיחים בודדים בשלטון זקנן שעיר, עשבוניים בני-חלוף ואשחר ארץ-ישראלי

4עשבוניים בני-קיימא עם שיחים בודדים בשלטון זקנן שעיר, עשבוניים דגניים ואשחר ארץ-ישראלי

12עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים באפיק נחל

1בתה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון סירה קוצנית, חרחבינה מגובבת ואלה אטלנטית

2בתה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון סירה קוצנית, שומר פשוט ושיזף מצוי

1בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, חרחבינה מגובבת ואלת המסטיק

1בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, שומר פשוט ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-חלוף, שומר פשוט ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון חרחבינה מגובבת, סירה קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-קיימא עם עצים פזורים בשלטון שומר פשוט, זקנן שעיר ושיזף מצוי

1עשבוניים בני-קיימא עם עצים פזורים בשלטון שומר פשוט, סירה קוצנית ולבנה רפואי

1עשבוניים בני-קיימא עם עצים פזורים בשלטון שומר פשוט, סירה קוצנית ושיזף מצוי

1עשבוניים בני-קיימא עם שיחים בודדים בשלטון חרחבינה מגובבת, ינבוט השדה ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-קיימא עם שיחים פזורים בשלטון שומר פשוט, סירה קוצנית ואטד אירופי

18עשבוניים בני-קיימא עם שיחים פזורים בשלטון זקנן שעיר ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-קיימא עם עצים ושיחים פזורים בשלטון זקנן שעיר, אשחר ארץ-ישראלי וחרוב מצוי

1עשבוניים בני-קיימא עם עצים ושיחים פזורים בשלטון זקנן שעיר, עשבוניים בני-חלוף ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-קיימא עם שיחים פזורים בשלטון זקנן שעיר ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-קיימא עם שיחים פזורים בשלטון זקנן שעיר, אשחר ארץ-ישראלי וכתלה חריפה

1עשבוניים בני-קיימא עם שיחים פזורים בשלטון זקנן שעיר, אשחר ארץ-ישראלי ומרווה ריחנית

1עשבוניים בני-קיימא עם שיחים פזורים בשלטון זקנן שעיר, אשחר ארץ-ישראלי וצמרנית הסלעים

1עשבוניים בני-קיימא עם שיחים פזורים בשלטון זקנן שעיר, אשחר ארץ-ישראלי וקיפודן בלאנש

1עשבוניים בני-קיימא עם שיחים פזורים בשלטון זקנן שעיר, אשחר ארץ-ישראלי ושלהבית קצרת-שיניים
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6עשבוניים בני-קיימא עם שיחים פזורים בשלטון זקנן שעיר, עשבוניים בני-חלוף ואשחר ארץ-ישראלי

2עשבוניים בני-קיימא עם שיחים פזורים בשלטון זקנן שעיר, עשבוניים דגניים ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-קיימא עם שיחים פזורים בשלטון זקנן שעיר, קיצנית כרתית ואשחר ארץ-ישראלי

1עשבוניים בני-קיימא עם שיחים פזורים בשלטון זקנן שעיר, שלהבית קצרת-שיניים ואשחר ארץ-ישראלי

5שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי ואלת המסטיק

1שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק ואשחר ארץ-ישראלי

1שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, סירה קוצנית ואורן ירושלים

1שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אשחר ארץ-ישראלי, אלת המסטיק וחרוב מצוי

2שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אשחר ארץ-ישראלי, סירה קוצנית ואלת המסטיק

277סכום כולל
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13.4. נספח ד׳ – רשימה מלאה של מיני הצמחים שנצפו בסקר ומאפייניהם
שכיחות ואנדמיות מתוך: פרגמן ועמיתיו )1999(. המספר האדום: מתוך שמידע ופולק )2007( ושמידע ועמיתיו )2011(. מוגן: לפי חוק אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי 
הנצחה )ערכי טבע מוגנים(, התשס״ה – 2005 )וכן על סמך תיקון מאוחר יותר לרשימת המינים המוגנים, שכולל את כל המינים שבסכנת הכחדה – כלומר בעלי מספר אדום מעל 3(. פולש/זר/

נטוע/פליט-תרבות: ע״פ סינתיזה של פרגמן ועמיתיו )1999(, דופור-דרור )2019(, דופור-דרור ועמיתיו )2013( ומידע מהסקר )בעיקר מינים נטועים ופליטי-תרבות(. צורת חיים, הסרת הנוף 
בעונה הקשה, בית-גידול, תפוצה פיטוגיאוגרפית ורמת מופרות: ע״פ )+Danin & Fragman-Sapir )2016. כל המאפיינים עברו בקרה של מימי רון, בר שמש ודר בן נתן, ובמקרה הצורך נעשו בהם 

שינויים על פי המידע העדכני ביותר, ועל סמך שיקול דעתם המקצועית. עמודת השכיחות עברה ביקורת ועדכון נקודתי, ולערכים שעודכנו מופיע הערך המקורי בעמודת ההערות.

מקרא לשכיחות )מינים מחמש הקטגוריות הראשונות נחשבים לנדירים ארצית(:  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(, F – תדיר, C – מצוי, CC – מצוי ביותר.

מקרא לאנדמיות: EI – אנדמי לישראל, EL – אנדמי לישראל ולבנון, EP – אנדמי לישראל וירדן, ES – אנדמי לישראל, סוריה ולבנון, ET – אנדמי לישראל וטורקיה, EY – אנדמי לישראל וקפריסין.

טבלה 18: רשימה מלאה של מיני הצמחים שנצפו בסקר ומאפייניהם
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בתות, ערבות-שיחים, מדבר,  Fחד-שנתיבן-חלוףErophila praecoxאביבית בינונית
מחשופי סלע קשה

אירו-סיבירי - ים-
 בעיקר טבעיתיכוני - אירנו-טורני

בתות, ערבות-שיחים, מדבר,  CCחד-שנתיבן-חלוףErophila minimaאביבית זעירה
 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורנימחשופי סלע קשה

עשבוני בן-חלוףMalabaila secaculאגורה מדברית
 בעיקר טבעיאירנו-טורניערבות-שיחים Fרב-שנתי

Fשיחבן-קיימאRhus coriariaאוג הבורסקאים
פליט-
 חצי חציאירנו-טורניחורש ויער ים-תיכוניתרבות

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףCatananche luteaאוזן-גדי צהובה

 נטוע/פליטF1עץבן-קיימאPinus halepensisאורן ירושלים
 בעיקר מופרים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוני-תרבות

 חורש ויער ים-תיכוני, זר, נטועעץבן-קיימאPinus brutiaאורן קפריסאי
בעיקר מופרים-תיכוניבתי-גידול מופרעים-מופרים

מוגדר כפולש 
בישראל רק בחבל 

הים-תיכוני

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות, מחשופי סלע קשה CC1בן-שיחבן-קיימאMajorana syriacaאזוב מצוי

 חצי חציים-תיכוני - אירנו-טורניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףUrospermum picroidesאזנב מצוי

עשבוני בן-חלוףPeucedanum junceumאחישבת ענף
 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Fרב-שנתי

 חורש ויער ים-תיכוני,  Fשיחבן-קיימאLycium europaeumאטד אירופי
 בעיקר טבעיים-תיכוניערבות-שיחים
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 חצי חציים-תיכוני - אירנו-טורניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףIsatis lusitanicaאיסטיס מצוי

 מופר בלבדאוסטרלי זר, נטועעץבן-קיימאEucalyptus spאיקליפטוס ב.מ.

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות FES1גיאופיטבן-חלוףIris palaestinaאירוס ארץ-ישראלי

עשבוני בן-חלוףAchillea santolinaאכילאה ערבתית
 בעיקר מופראירנו-טורנישטחים מעובדים, קרקעות לס Cרב-שנתי

 אכילאה
עשבוני בן-קיימאAchillea arabicaקטנת-פרחים

שכיחות מעודכנת, חצי חציים-תיכוני - אירנו-טורניבתות RPרב-שנתי
R הנתון הקודם היה

 חורש ויער ים-תיכוני,  C1עץבן-קיימאPistacia atlanticaאלה אטלנטית
גם טבעי וגם נטועבעיקר טבעיאירנו-טורנימחשופי סלע קשה

גדלה ממזרח בעיקר טבעיים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוני CC1עץבן-קיימאPistacia palaestinaאלה ארץ-ישראלית
לכביש 358 

 בעיקר טבעיים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוני CC1עץבן-קיימאQuercus calliprinosאלון מצוי

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףAlyssum simplexאליסון מצוי

עשבוני בן-קיימאParonychia argenteaאלמוות הכסף
 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות CCרב-שנתי

עשבוני בן-קיימאParonychia capitataאלמוות הקרקפות
 טבעי בלבדים-תיכוניבתות, מחשופי סלע קשה Fרב-שנתי

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CETבן-שיחבן-קיימאAlkanna strigosaאלקנה סמורה

 טבעי בלבדים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוני CCשיחבן-קיימאPistacia lentiscusאלת המסטיק

 חצי חציים-תיכוניערבות-שיחים, מדבר, חולות CCחד-שנתיבן-חלוףEmex spinosaאמיך קוצני

שטחים מעובדים, בתי-גידול  CCחד-שנתיבן-חלוףAmmi majusאמיתה גדולה
 בעיקר מופרים-תיכונימופרעים-מופרים

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףMedicago rotataאספסת גלגלית

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףMedicago tuberculataאספסת החבית

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףMedicago coronataאספסת הכתרים

Medicago אספסת מצויה
polymorphaחד-שנתיבן-חלוףCC אירו-סיבירי - ים-בתות

 בעיקר טבעיתיכוני - אירנו-טורני

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףMedicago orbicularisאספסת עדשתית

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףMedicago truncatulaאספסת קטועה

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףMedicago scutellataאספסת קעורה
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שיח, צמח בן-קיימאAsparagus horridusאספרג ארוך-עלים
 טבעי בלבדים-תיכוני - סהרו-ערביחולות, מחשופי סלע קשה Cמטפס

בן-שיח, בן-קיימאAsparagus aphyllusאספרג החורש
 בעיקר טבעיים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוני Cצמח מטפס

Astomaea אסתום מצוי
seselifoliumגיאופיטבן-חלוףF חצי חציים-תיכוני - אירנו-טורניבתות 

חד-שנתי, בן-חלוףPisum fulvumאפון מצוי
 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cצמח מטפס

חד-שנתי, בן-חלוףPisum sativumאפון נמוך
 טבעי בלבדאירנו-טורניבתות Fצמח מטפס

ערבות-שיחים, מדבר, קרקעות  CCחד-שנתיבן-חלוףSpergularia diandraאפזרית דו-אבקנית
מלוחות, רודרליים

ים-תיכוני - אירנו-
 חצי חציטורני - סהרו-ערבי

ארבע-כנפות 
מצויות

 Tetragonolobus
palaestinusחד-שנתיבן-חלוףF בעיקר טבעיים-תיכוניבתות 

עשבוני בן-קיימאErysimum crassipesאריסימון תמים
 טבעי בלבדאירנו-טורניבתות Fרב-שנתי

Polygonum ארכובית שבטבטית
equisetiformeעשבוני בן-קיימא

 בתות, שטחים מעובדים,  CCרב-שנתי
 בעיקר מופרים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול מופרעים-מופרים

אירו-סיבירי - ים-בתות, חולות, מחשופי סלע קשה Cחד-שנתיבן-חלוףArenaria leptocladosארנריה מצויה
 טבעי בלבדתיכוני - אירנו-טורני

 טבעי בלבדים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוני Cשיחבן-קיימאRhamnus lycioidesאשחר ארץ-ישראלי

 בעיקר טבעיסהרו-ערבימדבר, קרקעות מלוחות CC1עץבן-קיימאTamarix niloticaאשל היאור

Cעץבן-קיימאTamarix aphyllaאשל הפרקים
 נטוע/פליט

 חצי חציסודנימדבר, תרמופיליים-תרבות

 ערבות-שיחים, מדבר,  CCבן-שיחבן-קיימאReaumuria hirtellaאשליל שעיר
 טבעי בלבדאירנו-טורני - סהרו-ערביקרקעות מלוחות

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  F1חד-שנתיבן-חלוףMatricaria aureaבבונג זהוב
 חצי חציים-תיכוני - אירנו-טורנירודרליים

 בולבוסן 
ארץ-ישראלי

 Arrhenatherum
palaestinumגיאופיטבן-חלוףF טבעי בלבדים-תיכוניבתות 

תצפית הדורשת טבעי בלבדים-תיכוניבתות RPETחד-שנתיבן-חלוףBufonia virgataבופוניה אשונה
אימות נוסף

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףVerbascum orientaleבוצין מזרחי
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עשבוני בן-קיימאVerbascum sinuatumבוצין מפורץ
 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות CCרב-שנתי

Verbascum בוצין שיחני
fruticulosumבן-שיחבן-קיימאC טבעי בלבדאירנו-טורנימדבר, ערבות-שיחים, בתות 

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףAegilops geniculataבן-חיטה ביצני

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףAegilops peregrinaבן-חיטה רב-אנפין

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CCגיאופיטבן-חלוףScilla autumnalisבן-חצב סתווני

עשבוני בן-חלוףSanguisorba minorבן-סירה מיובל
 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Fרב-שנתי

 מופר בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול מופרעים-מופרים Cחד-שנתיבן-חלוףPicnomon acarnaבן-קוצן מאפיר

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים, מדבר Cחד-שנתיבן-חלוףCrithopsis delileanaבן-שעורה מצוי

 בקיה 
חד-שנתי, בן-חלוףVicia palaestinaארץ-ישראלית

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Cצמח מטפס

חד-שנתי, בן-חלוףVicia monanthaבקיה מדורבנת
 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניערבות-שיחים Fצמח מטפס

חד-שנתי, בן-חלוףVicia peregrinaבקיה מצויה
 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות CCצמח מטפס

בתות, שטחים מעובדים,  Cחד-שנתיבן-חלוףVicia narbonensisבקיה צרפתית
 טבעי בלבדים-תיכוניערבות-שיחים

חד-שנתי, בן-חלוףVicia sativaבקיה תרבותית
 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות, ערבות-שיחים CCצמח מטפס

חד-שנתי, בן-חלוףVicia hybridaבקיית הכלאיים
 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cצמח מטפס

 בעיקר מופרים-תיכוני שטחים מעובדים Cחד-שנתיבן-חלוףMoluccella laevisבר-גביע חלק

חורש ויער ים-תיכוני,  Rחד-שנתיבן-חלוףConsolida incanaבר-דורבן אשון
שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדים-תיכוניבתות, ערבות-שיחים

F הנתון הקודם היה

 טבעי בלבדים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוני C1עץ/שיחבן-קיימאPhillyrea latifoliaבר-זית בינוני

ים-תיכוני - אירנו-בתות Fחד-שנתיבן-חלוףBromus rubensברומית אדמונית
 טבעי בלבדטורני - סהרו-ערבי

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףBromus lanceolatusברומית אזמלנית

ים-תיכוני - אירנו-בתות Cחד-שנתיבן-חלוףBromus tectorumברומית הגגות
 בעיקר טבעיטורני - סהרו-ערבי
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 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףBromus scopariusברומית המטאטא

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףBromus alopecurosברומית זנב-שועל

אירו-סיבירי - ים-בתות Fחד-שנתיבן-חלוףBromus japonicusברומית יפנית
 טבעי בלבדתיכוני - אירנו-טורני

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות, ערבות-שיחים, מדבר CCחד-שנתיבן-חלוףBromus fasciculatusברומית מאוגדת

בתות, בתי-גידול מופרעים- Cחד-שנתיבן-חלוףBromus madritensisברומית ספרדית
 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורנימופרים

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףBromus sterilisברומית עקרה

 בעיקר מופרים-תיכוני נטועעץבן-קיימאCupressus sempervirensברוש מצוי

עשבוני בן-קיימאSideritis pullulansברזילון ענף
 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cרב-שנתי

בתות, בתי-גידול מופרעים- CCחד-שנתיבן-חלוףNotobasis syriacaברקן סורי
 בעיקר מופרים-תיכונימופרים

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות, מחשופי סלע קשה Cחד-שנתיבן-חלוףVelezia rigidaגביעול אשון

 טבעי בלבדאירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים, מדבר Cבן-שיחבן-קיימאGypsophila capillarisגבסנית ערבית

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  CCחד-שנתיבן-חלוףSilybum marianumגדילן מצוי
 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורנירודרליים

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףTorilis tenellaגזיר דקיק

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףTorilis leptophyllaגזיר צר-עלים

שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףDaucus durieuaגזר יושב
C הנתון הקודם היה

 חצי חציים-תיכוניבתות, בתי-גידול מופרעים-מופרים CCדו-שנתיבן-חלוףDaucus carotaגזר קיפח

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות, מחשופי סלע קשה Cבן-שיחבן-קיימאBallota undulataגלונית מצויה

 גלעינית 
זעירת-פרחים

 Buglossoides
tenuifloraחד-שנתיבן-חלוףF שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים

נתון היה חסר

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cבן-שיחבן-קיימאTeucrium divaricatumגעדה מפושקת

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות CCבן-שיחבן-קיימאTeucrium capitatumגעדה מצויה

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות FETחד-שנתיבן-חלוףTrigonella berytheaגרגרנית בירותית

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףTrigonella spinosaגרגרנית הטבעת

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףTrigonella hierosolymitanaגרגרנית ירושלים
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 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףMedicago monspeliacaגרגרנית מצויה

 בעיקר טבעיסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר CCחד-שנתיבן-חלוףTrigonella arabicaגרגרנית ערבית

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףGeranium robertianumגרניון הארגמן

אירו-סיבירי - ים-בתות F1גיאופיטבן-חלוףGeranium tuberosumגרניון הפקעות
 בעיקר טבעיתיכוני - אירנו-טורני

אירו-סיבירי - ים-בתות Cחד-שנתיבן-חלוףGeranium rotundifoliumגרניון עגול
 בעיקר טבעיתיכוני - אירנו-טורני

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירו-סיביריבתות CCחד-שנתיבן-חלוףGeranium molleגרניון רך

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות C1גיאופיטבן-חלוףOphrys umbilicataדבורנית דינסמור

שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות F1גיאופיטבן-חלוףOphrys sphegodesדבורנית הקטיפה
R הנתון הקודם היה

 טבעי בלבדאירנו-טורניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףGalium setaceumדבקה דקיקה

 טבעי בלבדים-תיכונימחשופי סלע קשה Fחד-שנתיבן-חלוףGalium divaricatumדבקה מפושקת

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףCruciata articulataדבקנית הפרקים

 חצי חציים-תיכונישטחים מעובדים RPחד-שנתיבן-חלוףGalium verrucosumדבקת הפטמות

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CCESחד-שנתיבן-חלוףGalium judaicumדבקת יהודה

 חצי חציים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףMelilotus sulcatusדבשה מחורצת

חצי חציים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףRostraria smyrnaceaדגנין בירותי

קיים חוסר אחידות 
בהבחנה בין דגנין 

בירותי לדגנין מצוי בין 
בוטנאים שונים ולכן 
לצורך הסקר אוחדו 

שני המינים ברשימות

 חצי חציים-תיכוני - אירנו-טורניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףRostraria cristataדגנין מצוי

עשבוני בן-חלוףMandragora autumnalisדודא רפואי
 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cרב-שנתי

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים Fחד-שנתיבן-חלוףDelphinium peregrinumדורבנית סגולה

עשבוני בן-חלוףSorghum halepenseדורת ארם-צובא
שטחים מעובדים, בתי-גידול  CCרב-שנתי

 מופר בלבדסובטרופי - טרופימופרעים-מופרים

Helichrysum דם-המכבים האדום
sanguineumעשבוני בן-חלוף

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות C1רב-שנתי

 טבעי בלבדאירנו-טורני - סהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר Cחד-שנתיבן-חלוףAdonis dentataדמומית משוננת
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 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףAdonis microcarpaדמומית קטנת-פרי

עשבוני בן-קיימאAsplenium ceterachדנדנה רפואית
אירו-סיבירי - ים-סלעים מוצלים C1רב-שנתי

 טבעי בלבדתיכוני - אירנו-טורני

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול לחים, קרקע רדודה Fחד-שנתיבן-חלוףParapholis incurvaדק-זנב קשתני

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףCrupina crupinastrumדרדית מצויה

עשבוני בן-חלוףCentaurea ascalonicaדרדר אשקלון
שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדים-תיכוניבתות RPEI4.21רב-שנתי

נתון היה חסר

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות FEL1חד-שנתיבן-חלוףCentaurea crocodyliumדרדר גדול-פרחים

 חצי חציים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים CCחד-שנתיבן-חלוףCentaurea hyalolepisדרדר קרומי

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים Cחד-שנתיבן-חלוףTordylium aegyptiacumדרכמונית מצרית

עשבוני בן-חלוףHerniaria hemistemonדרכנית מקופחת
 ערבות-שיחים, מדבר,  Cרב-שנתי

 טבעי בלבדסהרו-ערביקרקעות מלוחות

אירו-סיבירי - ים-ערבות-שיחים, מדבר Fחד-שנתיבן-חלוףHerniaria hirsutaדרכנית שעירה
 בעיקר טבעיתיכוני - אירנו-טורני

עשבוני בן-חלוףAlhagi graecorumהגה מצויה
קרקעות מלוחות, בתי-גידול  Cרב-שנתי

 בעיקר מופרים-תיכוני - אירנו-טורנימופרעים-מופרים

עשבוני בן-חלוףScorzonera papposaהרדופנין הציצית
 טבעי בלבדאירנו-טורניבתות Cרב-שנתי

עשבוני בן-חלוףVinca herbaceaוינקה עשבונית
אירו-סיבירי - ים-בתות Rרב-שנתי

 טבעי בלבדתיכוני - אירנו-טורני

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  Cבן-שיחבן-קיימאWithania somniferaויתניה משכרת
 מופר בלבדים-תיכוני - אירנו-טורנירודרליים

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףValerianella vesicariaולריינית משולחפת

אירו-סיבירי - ים-בתות Cחד-שנתיבן-חלוףValerianella coronataולריינית עטורה
 טבעי בלבדתיכוני - אירנו-טורני

עשבוני בן-קיימאVerbena officinalisורבנה רפואית
 בעיקר טבעיסובטרופי - טרופיבתי-גידול לחים Cרב-שנתי

ים-תיכוני - אירנו-בתי-גידול לחים Rחד-שנתיבן-חלוףVerbena supinaורבנה שרועה
 בעיקר טבעיטורני - סהרו-ערבי

שכיחות מעודכנת, בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףVeronica syriacaורוניקה סורית
CC הנתון הקודם היה

 טבעי בלבדאירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים, מדבר Cגיאופיטבן-חלוףGagea chloranthaזהבית דמשקאית
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 טבעי בלבדאירנו-טורניבתות Cגיאופיטבן-חלוףGagea commutataזהבית השלוחות

 טבעי בלבדים-תיכונימחשופי סלע קשה Cבן-שיחבן-קיימאMicromeria nervosaזוטה מעורקת

 חצי חציים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים, מדבר CCחד-שנתיבן-חלוףLolium rigidumזון אשון

שכיחות מעודכנת, בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Rחד-שנתיבן-חלוףLolium subulatumזון מרצעני
F הנתון הקודם היה

Fעץבן-קיימאOlea europaeaזית אירופי
פליט-
 בעיקר מופרים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוניתרבות

בן-שיח, בן-קיימאClematis cirrhosaזלזלת הקנוקנות
 טבעי בלבדים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוני Cצמח מטפס

שכיחות מעודכנת, בעיקר טבעיים-תיכוניבתות RPEI4.71גיאופיטבן-חלוףBellevalia warburgiiזמזומית ורבורג
R הנתון הקודם היה

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות CCESגיאופיטבן-חלוףBellevalia flexuosaזמזומית מצויה

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףCynosurus callitrichusזנב-כלב מצוי

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףScorpiurus muricatusזנב-עקרב שיכני

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףAlopecurus utriculatusזנב-שועל מצוי

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףBriza maximaזעזועית גדולה

 טבעי בלבדים-תיכונימחשופי סלע קשה Cחד-שנתיבן-חלוףTelmissa microcarpaזערורית קטנת-פרי

-Asterolinon linumזעריר כוכבני
stellatumחד-שנתיבן-חלוףF טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורנימחשופי סלע קשה 

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףGeropogon hybridusזקן-סב מצוי

Tragopogon זקן-תיש ארוך
coelesyriacusעשבוני בן-חלוף

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Cרב-שנתי

Andropogon זקניים משובלים
distachyosעשבוני בן-קיימא

 בעיקר טבעירב-אזורי - טרופיבתות Cרב-שנתי

עשבוני בן-קיימאHyparrhenia hirtaזקנן שעיר
ים-תיכוני - אירנו-בתות, מחשופי סלע קשה CCרב-שנתי

 חצי חציטורני - סהרו-ערבי

עשבוני בן-חלוףConvolvulus arvensisחבלבל השדה
קרקעות עשירות בנוטריינטים,  CCרב-שנתי

 מופר בלבדרב-אזורי - טרופירודרליים

עשבוני בן-חלוףConvolvulus dorycniumחבלבל השיח
 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cרב-שנתי

 טבעי בלבדים-תיכונימחשופי סלע קשה Cבן-שיחבן-קיימאConvolvulus oleifoliusחבלבל זיתני
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עשבוני בן-חלוףConvolvulus althaeoidesחבלבל כפני
 חצי חציים-תיכוניבתות Fרב-שנתי

חד-שנתי, בן-חלוףConvolvulus siculusחבלבל סיצילי
 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Cצמח מטפס

Convolvulus חבלבל שעיר
betonicifoliusעשבוני בן-חלוף

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  Cרב-שנתי
 בעיקר מופרים-תיכונירודרליים

 בעיקר טבעיים-תיכונימחשופי סלע קשה CCחד-שנתיבן-חלוףValantia hispidaחגווית שעירה

Ajuga chamaepitys חד-שפה מצוי
subsp. chiaעשבוני בן-חלוף

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות CCרב-שנתי

שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fבן-שיחבן-קיימאAjuga ivaחד-שפה תמים
R הנתון הקודם היה

בתי-גידול מופרים-מופרעים,  CCחד-שנתיבן-חלוףScolymus maculatusחוח עקוד
 בעיקר מופרים-תיכוניבתות

Onopordum חוחן אלכסנדרוני
alexandrinumעשבוני בן-חלוף

 בעיקר טבעיאירנו-טורני - סהרו-ערביקרקעות לס FEEרב-שנתי

Onopordum חוחן הקנרס
cynarocephalumעשבוני בן-חלוף

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  FESרב-שנתי
 בעיקר מופרים-תיכונירודרליים

 טבעי בלבדאירנו-טורני - סהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר CCחד-שנתיבן-חלוףRumex cypriusחומעה ורודה

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףThlaspi perfoliatumחופניים מצויים

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףAtractylis cancellataחורשף השבכה

עשבוני בן-חלוףAtractylis comosaחורשף מצויץ
 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CELרב-שנתי

 חורשף 
 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים Fבן-שיחבן-קיימאAtractylis serratuloidesקטן-קרקפות

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Rחד-שנתיבן-חלוףHyoseris scabraחזרזרת מחוספסת

עשבוני בן-קיימאAlcea acaulisחטמית עין-הפרה
 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cרב-שנתי

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירו-סיביריבתות Cחד-שנתיבן-חלוףEuphorbia helioscopiaחלבלוב השמש

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףEuphorbia falcataחלבלוב מגלי

Euphorbia חלבלוב מחורץ
aulacospermaחד-שנתיבן-חלוףFET שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדים-תיכוניבתות

R הנתון הקודם היה
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אירו-סיבירי - ים-בתות CCחד-שנתיבן-חלוףEuphorbia peplusחלבלוב מצוי
 בעיקר מופרתיכוני - אירנו-טורני

שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףEuphorbia oxyodontaחלבלוב מרושת
R הנתון הקודם היה

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףEuphorbia argutaחלבלוב משונשן

Euphorbia חלבלוב עב-זרע
phymatospermaחד-שנתיבן-חלוףRR3.21 שכיחות מעודכנת, חצי חציאירנו-טורניבתות

O הנתון הקודם היה

 חלבלוב 
עגול-עלים

 Euphorbia
chamaesyceחד-שנתיבן-חלוףF מופר בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול מופרעים-מופרים 

 בעיקר טבעיאירנו-טורני - סהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר Cחד-שנתיבן-חלוףEuphorbia chamaepeplusחלבלוב פעוט

 מופר בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול מופרעים-מופרים Fחד-שנתיבן-חלוףEuphorbia petiolataחלבלוב צמיר

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירו-סיביריבתות Fחד-שנתיבן-חלוףEuphorbia exiguaחלבלוב צר-עלים

חד-שנתי, בן-חלוףThesium humileחלוקה ננסית
 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fטפיל

 חלמית 
קרקעות עשירות בנוטריינטים,  CCחד-שנתיבן-חלוףMalva parvifloraקטנת-פרחים

 בעיקר מופרים-תיכוני - אירנו-טורנירודרליים

 בעיקר מופררב-אזורי - טרופיבתי-גידול מופרעים-מופריםפולשגיאופיטבן-חלוףOxalis pes-capraeחמציץ נטוי

עשבוני בן-חלוףLactuca tuberosaחסה כחולת-פרחים
 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Cרב-שנתי

בתי-גידול מופרעים-מופרים,  CCחד-שנתיבן-חלוףLactuca serriolaחסת המצפן
קרקעות עשירות בנוטריינטים, 

אירו-סיבירי - ים-
 מופר בלבדתיכוני - אירנו-טורני

עשבוני בן-קיימאPhalaris aquaticaחפורית הפקעים
 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Fרב-שנתי

 בעיקר מופרים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףPhalaris paradoxaחפורית מוזרה

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניערבות-שיחים, מדבר CCחד-שנתיבן-חלוףPhalaris minorחפורית קטנה

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים Fגיאופיטבן-חלוףUrginea undulataחצב גלוני

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CC1גיאופיטבן-חלוףUrginea maritimaחצב מצוי

 חצי חציים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףSinapis arvensisחרדל השדה

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  CCחד-שנתיבן-חלוףSinapis albaחרדל לבן
רודרליים

אירו-סיבירי - ים-
 חצי חציתיכוני - אירנו-טורני
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 בעיקר טבעיים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוני F1עץבן-קיימאCeratonia siliquaחרוב מצוי

עשבוני בן-קיימאEryngium glomeratumחרחבינה מגובבת
בתות, מחשופי סלע קשה, בתות  Cרב-שנתי

 טבעי בלבדים-תיכוניטרגקנטיות של הרים גבוהים

עשבוני בן-חלוףEryngium creticumחרחבינה מכחילה
 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CCרב-שנתי

Chrysanthemum חרצית עטורה
coronariumחד-שנתיבן-חלוףCC  ,קרקעות עשירות בנוטריינטים

 חצי חציים-תיכונירודרליים

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורנימחשופי סלע קשה Fגיאופיטבן-חלוףUmbilicus intermediusטבורית נטויה

 בעיקר מופררב-אזורי - טרופיבתי-גידול מופרעים-מופריםפולשעץ/שיחבן-קיימאNicotiana glaucaטבק השיח

חד-שנתי, בן-חלוףLathyrus pseudociceraטופח אדום
 בעיקר טבעיים-תיכוניערבות-שיחים, מדבר Fצמח מטפס

חד-שנתי, בן-חלוףLathyrus gorgoneiטופח ארך-עמוד
שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדים-תיכוניבתות, קרקעות עמוקות Rצמח מטפס

C הנתון הקודם היה

Lathyrus טופח ירושלים
hierosolymitanusחד-שנתי, בן-חלוף

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Cצמח מטפס

חד-שנתי, בן-חלוףLathyrus aphacaטופח מצוי
אירו-סיבירי - ים-בתות CCצמח מטפס

 בעיקר טבעיתיכוני - אירנו-טורני

 חצי חציים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףDiplotaxis erucoidesטוריים מצויים

שכיחות מעודכנת, בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףDiplotaxis vimineaטוריים קטנים
R הנתון הקודם היה

בתי-גידול לחים, בתי-גידול  CCבן-שיחבן-קיימאDittrichia viscosaטיון דביק
 חצי חציים-תיכונימופרעים-מופרים

Theligonum טרשנית שרועה
cynocrambeחד-שנתיבן-חלוףCC בעיקר טבעיים-תיכוניבתות 

עשבוני בן-קיימאCynodon dactylonיבלית מצויה
 חצי חצירב-אזורי - טרופיבתות, ערבות-שיחים, מדבר CCרב-שנתי

 בעיקר מופראמריקניבתי-גידול מופרעים-מופריםפולשעץבן-קיימאProsopis julifloraינבוט המסקיטו

 בעיקר מופראירנו-טורנישטחים מעובדים, קרקעות מלוחות Cבן-שיחבן-קיימאProsopis farctaינבוט השדה

בן-שיח, בן-קיימאLonicera etruscaיערה איטלקית
גדלה ממזרח טבעי בלבדים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוני C1צמח מטפס

לכביש 358 

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףAsteriscus aquaticusכוכב מצוי
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 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףRhagadiolus stellatusכוכבן מצוי

Hymenocarpos כליינית מצויה
circinnatusחד-שנתיבן-חלוףCC בעיקר טבעיים-תיכוניבתות 

עשבוני בן-חלוףFerula communisכלך מצוי
 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cרב-שנתי

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות, ערבות-שיחים CC1גיאופיטבן-חלוףAnemone coronariaכלנית מצויה

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףPimpinella creticaכמנון כרתי

עשבוני בן-חלוףPimpinella corymbosaכמנון ענף
 טבעי בלבדאירנו-טורניבתות RRרב-שנתי

עשבוני בן-חלוףHeptaptera anisopteraכנפה חרוקה
 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fרב-שנתי

 ערבות-שיחים, מדבר,  CCחד-שנתיבן-חלוףPteranthus dichotomusכנפן קוצני
 טבעי בלבדסהרו-ערביקרקעות מלוחות

 CCחד-שנתיבן-חלוףChenopodium muraleכף-אווז האשפות
בתי-גידול מופרעים-מופרים, 

קרקעות עשירות בנוטריינטים, 
רודרליים

 מופר בלבדרב-אזורי - טרופי

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר Cחד-שנתיבן-חלוףCarrichtera annuaכפיות שעירות

שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר Cחד-שנתיבן-חלוףOnobrychis crista-galliכרבולת התרנגול
נתון היה חסר

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףOnobrychis squarrosaכרבולת מצויה

עשבוני בן-חלוףCarex pachystylisכריך הערבות
 טבעי בלבדאירנו-טורניערבות-שיחים, מדבר Fרב-שנתי

חד-שנתי, בן-חלוףCuscuta spכשות ב.מ.
     טפיל

 טבעי בלבדים-תיכונימחשופי סלע קשה CCבן-שיחבן-קיימאChiliadenus iphionoidesכתלה חריפה

 בעיקר טבעיים-תיכוניסלעים מוצלים Cחד-שנתיבן-חלוףParietaria lusitanicaכתלית פורטוגלית

עשבוני בן-חלוףLeontodon tuberosusכתמה עבת-שורשים
 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות CCרב-שנתי

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףCoronilla scorpioidesכתרון עקרבי

 טבעי בלבדים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוני C1עץבן-קיימאStyrax officinalisלבנה רפואי

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףLotus peregrinusלוטוס מצוי
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 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CCבן-שיחבן-קיימאFumana thymifoliaלוטמית דביקה

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cבן-שיחבן-קיימאFumana arabicaלוטמית ערבית

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות, חולות Fגיאופיטבן-חלוףEminium spiculatumלוליינית מעובה

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףMisopates orontiumלועית קטנה

עשבוני בן-חלוףScrophularia rubricaulisלוענית גדולה
 טבעי בלבדים-תיכוניבתות FESרב-שנתי

שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Rבן-שיחבן-קיימאScrophularia peyroniiלוענית מפושקת
F הנתון הקודם היה

Scrophularia לוענית מצויה
xanthoglossaבן-שיחבן-קיימאC טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות 

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות FELגיאופיטבן-חלוףArum palaestinumלוף ארץ-ישראלי

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Cגיאופיטבן-חלוףArisarum vulgareלופית מצויה

עשבוני בן-חלוףPlantago lanceolataלחך אזמלני
אירו-סיבירי - ים- בתי-גידול לחים Cרב-שנתי

 טבעי בלבדתיכוני - אירנו-טורני

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףPlantago afraלחך בלוטי

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףPlantago creticaלחך כרתי

עשבוני בן-קיימאPlantago albicansלחך מלבין
 טבעי בלבדים-תיכוני - סהרו-ערביחולות Fרב-שנתי

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףPlantago lagopusלחך מצוי

אירו-סיבירי - ים-ערבות-שיחים, מדבר Cחד-שנתיבן-חלוףPlantago coronopusלחך שסוע
 טבעי בלבדתיכוני - אירנו-טורני

 טבעי בלבדאירנו-טורניערבות-שיחים CCבן-שיחבן-קיימאArtemisia sieberiלענת המדבר

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, בתי-גידול מופרעים-מופרים CCחד-שנתיבן-חלוףHirschfeldia incanaלפתית מצויה

 טבעי בלבדסהרו-ערביבתות, ערבות-שיחים, מדבר CCחד-שנתיבן-חלוףAnchusa aegyptiacaלשון-פר מצרית

עשבוני בן-קיימאAnchusa strigosaלשון-פר סמורה
 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות CCרב-שנתי

 בעיקר מופרים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול מופרעים-מופרים CCחד-שנתיבן-חלוףChrozophora tinctoriaלשישית הצבעים

 מגלית
 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףHypecoum dimidiatumגדולת-פרחים
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שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדאירנו-טורני - סהרו-ערביבתות, ערבות-שיחים Cחד-שנתיבן-חלוףCallipeltis cucullariaמגנונית כבונה
C הנתון הקודם היה

עשבוני בן-חלוףPallenis spinosaמוצית קוצנית
 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Cרב-שנתי

 בעיקר מופראוסטרליבתי-גידול מופרעים-מופריםזרבן-שיחבן-קיימאAtriplex semibaccataמלוח הענבות

 בעיקר טבעיים-תיכוני - סהרו-ערביקרקעות מלוחות Cשיחבן-קיימאAtriplex halimusמלוח קיפח

 ערבות-שיחים, מדבר, CCבן-שיחבן-קיימאSalsola vermiculataמלחית אשונה
 טבעי בלבדאירנו-טורני - סהרו-ערביקרקעות מלוחות

 Cחד-שנתיבן-חלוףSalsola tragusמלחית אשלגנית
אזור הרסס של חוף הים 

התיכון, צידי דרכים, מדבר, 
קרקעות מלוחות

 בעיקר מופררב-אזורי - טרופי

 טבעי בלבדאירנו-טורני - סהרו-ערביבתות, ערבות-שיחים, מדבר CCחד-שנתיבן-חלוףStipa capensisמלעניאל מצוי

 מלעניאל 
עשבוני בן-קיימאStipa parvifloraקטן-פרחים

 טבעי בלבדאירנו-טורניבתות, מחשופי סלע קשה Fרב-שנתי

שכיחות מעודכנת, בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Rחד-שנתיבן-חלוףMalcolmia crenulataמלקולמייה חרוקה
F הנתון הקודם היה

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףMatthiola longipetalaמנתור מצוי

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףAstragalus pelecinusמסוריים מצויים

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףScandix vernaמסרק מזרחי

-Scandix pectenמסרק שולמית
venerisחד-שנתיבן-חלוףF אירו-סיבירי - ים-בתות

 בעיקר טבעיתיכוני - אירנו-טורני

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים CCחד-שנתיבן-חלוףBiscutella didymaמצלתיים מצויות

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניערבות-שיחים, מדבר Fחד-שנתיבן-חלוףErodium ciconiumמקור-חסידה ארוך

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףErodium gruinumמקור-חסידה גדול

אירו-סיבירי - ים-בתות CCחד-שנתיבן-חלוףErodium cicutariumמקור-חסידה גזור
 בעיקר טבעיתיכוני - אירנו-טורני

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, בתי-גידול מופרעים-מופרים CCחד-שנתיבן-חלוףErodium malacoidesמקור-חסידה חלמיתי

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףErodium moschatumמקור-חסידה מצוי

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר Fחד-שנתיבן-חלוףErodium neuradifoliumמקור-חסידה מצרי

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר CCגיאופיטבן-חלוףErodium crassifoliumמקור-חסידה שעיר
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מרבה-חלב 
שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףPolygala monspeliacaמונפלייני

C הנתון הקודם היה

אירו-סיבירי - ים-בתות CCחד-שנתיבן-חלוףAnagallis arvensisמרגנית השדה
 בעיקר טבעיתיכוני - אירנו-טורני

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףSalvia viridisמרווה דגולה

עשבוני בן-חלוףSalvia samuelssoniiמרווה מלבינה
 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Fרב-שנתי

עשבוני בן-חלוףSalvia verbenacaמרווה מצויה
 חצי חציים-תיכוניבתות Cרב-שנתי

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות C1בן-שיחבן-קיימאSalvia dominicaמרווה ריחנית

עשבוני בן-חלוףSalvia judaicaמרוות יהודה
 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CESרב-שנתי

עשבוני בן-חלוףSalvia hierosolymitanaמרוות ירושלים
 טבעי בלבדים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוני CESרב-שנתי

שטחים מעובדים, בתי-גידול  CCחד-שנתיבן-חלוףSonchus oleraceusמרור הגינות
מופרעים-מופרים

אירו-סיבירי - ים-
 בעיקר מופרתיכוני - אירנו-טורני

 חצי חציים-תיכוני - אירו-סיביריבתות Fחד-שנתיבן-חלוףMercurialis annuaמרקולית מצויה

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CESחד-שנתיבן-חלוףPicris galilaeaמררית הגליל

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףPicris altissimaמררית מצויה

Hedysarum משנצת קוצנית
spinosissimumחד-שנתיבן-חלוףF טבעי בלבדים-תיכוניקרקעות לס, חולות 

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים, מדבר CCחד-שנתיבן-חלוףLamarckia aureaמשערת זהובה

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, מחשופי סלע קשה Cבן-שיחבן-קיימאFibigia clypeataמשקפיים מצויים

אירו-סיבירי - ים-בתות Fחד-שנתיבן-חלוףThymelaea passerinaמתנן מצוי
 טבעי בלבדתיכוני - אירנו-טורני

 טבעי בלבדים-תיכוני -  סהרו-ערביערבות-שיחים, חולות, בתות Cשיחבן-קיימאThymelaea hirsutaמתנן שעיר

 טבעי בלבדאירנו-טורניערבות-שיחים Cבן-שיחבן-קיימאNoaea mucronataנואית קוצנית

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות FEIחד-שנתיבן-חלוףNonea philistaeaנוניאה פלשתית

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףNonea obtusifoliaנוניאה קהה

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים, מדבר Cחד-שנתיבן-חלוףPterocephalus brevisנוציץ עטוף
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 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףLagoecia cuminoidesנוצנית כדורית

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CC1גיאופיטבן-חלוףRanunculus asiaticusנורית אסיה

 CCחד-שנתיבן-חלוףLamium amplexicauleנזמית לופתת
בתות, בתי-גידול מופרעים-

מופרים, קרקעות עשירות 
בנוטריינטים, רודרליים

אירו-סיבירי - ים-
 חצי חציתיכוני - אירנו-טורני

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףPsilurus incurvusנימית ממולענת

 ים-תיכוני - בתות, ערבות-שיחים, מדבר CCחד-שנתיבן-חלוףCrepis sanctaניסנית דו-קרנית
 בעיקר טבעיסהרו-ערבי

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףCrepis asperaניסנית זיפנית

 חצי חציים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףRidolfia segetumנירית הקמה

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Fבן-שיחבן-קיימאNepeta curvifloraנפית כפופה

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים Cגיאופיטבן-חלוףOrnithogalum narbonenseנץ-חלב צרפתי

שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים CESגיאופיטבן-חלוףOrnithogalum eigiiנץ-חלב אייג
נתון היה חסר

בתות, בתי-גידול לחים,  C1גיאופיטבן-חלוףNarcissus tazettaנרקיס מצוי
 בעיקר טבעיים-תיכונימחשופי סלע קשה

עשבוני בן-קיימאPiptatherum miliaceumנשרן הדוחן
 חצי חציים-תיכוניבתות, בתי-גידול מופרעים-מופרים CCרב-שנתי

Piptatherum נשרן מכחיל
blancheanumעשבוני בן-קיימא

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fרב-שנתי

Senecio leucanthemifolius סביון אביבי
subsp. Vernalisחד-שנתיבן-חלוףCC חצי חציים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, בתי-גידול מופרעים-מופרים 

Senecio glaucus סביון הערבות
 subsp. coronopifoliusחד-שנתיבן-חלוףCC אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדבר 

 טבעי בלבדסהרו-ערבי

עשבוני בן-חלוףSolanum nigrumסולנום שחור
אירו-סיבירי - ים-בתות Cרב-שנתי

 חצי חציתיכוני - אירנו-טורני

עשבוני בן-קיימאTypha domingensisסוף מצוי
ים-תיכוני - אירנו-בתי-גידול לחים Fרב-שנתי

 בעיקר טבעיטורני - סהרו-ערבי

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות F1גיאופיטבן-חלוףOrchis collinaסחלב השקיק

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות C1גיאופיטבן-חלוףOrchis caspiaסחלב פרפרני

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות F1גיאופיטבן-חלוףGladiolus italicusסייפן התבואה
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 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףCatapodium rigidumסיסן אשון

עשבוני בן-חלוףPoa bulbosaסיסנית הבולבוסין
אירו-סיבירי - ים-בתות CCרב-שנתי

 בעיקר טבעיתיכוני - אירנו-טורני

Sarcopoterium סירה קוצנית
spinosumבן-שיחבן-קיימאCC בעיקר טבעיים-תיכוניבתות 

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףTordylium trachycarpumסלסילה מצויה

שטחים מעובדים, בתי-גידול  Cחד-שנתיבן-חלוףBeta vulgarisסלק מצוי
מופרעים-מופרים, בתות

אירו-סיבירי - ים-
 חצי חציתיכוני - אירנו-טורני

עשבוני בן-חלוףAristolochia bottaeספלול השדה
שכיחות מעודכנת, בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Rרב-שנתי

F הנתון הקודם היה

עשבוני בן-חלוףAristolochia parvifoliaספלול קטן
 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cרב-שנתי

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  Fחד-שנתיבן-חלוףUrtica piluliferaסרפד הכדורים
רודרליים

אירו-סיבירי - ים-
 בעיקר מופרתיכוני - אירנו-טורני

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CC1גיאופיטבן-חלוףColchicum steveniiסתוונית היורה

 ערבות-שיחים מדבר,  C1חד-שנתיבן-חלוףLimonium lobatumעדעד המדבר
 טבעי בלבדסהרו-ערביקרקעות מלוחות

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףLens orientalisעדשה מזרחית

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניחורש ויער ים-תיכוני CC1עץ/שיחבן-קיימאCrataegus aroniaעוזרר קוצני

 חצי חציים-תיכוני - אירנו-טורניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףCichorium endiviaעולש מצוי

עוקץ-עקרב 
עגול-עלים

 Heliotropium
rotundifoliumבן-שיחבן-קיימאC בעיקר טבעיאירנו-טורניבתות 

Brachypodium עוקצר מצוי
distachyumחד-שנתיבן-חלוףCC חצי חציים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים, מדבר 

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות, ערבות-שיחים CCגיאופיטבן-חלוףAsphodelus ramosusעירית גדולה

עשבוני בן-חלוףAsphodelus fistulosusעירית נבובה
 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Fרב-שנתי

עשבוני בן-חלוףGundelia tournefortiiעכובית הגלגל
 טבעי בלבדאירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים C1רב-שנתי

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות, ערבות-שיחים, מדבר CCESחד-שנתיבן-חלוףEchium judaeumעכנאי יהודה

בתות, חולות, בתי-גידול  CCבן-שיחבן-קיימאEchium angustifoliumעכנאי שרוע
 חצי חציים-תיכונימופרעים-מופרים
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עלקלוק צהוב-
חד-שנתי, בן-חלוףParentucellia latifoliaפרחים

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים Cטפיל

חד-שנתי, בן-חלוףOrobanche muteliiעלקת מוטל
 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחולות Cטפיל

 טבעי בלבדים-תיכוני - סהרו-ערביבתות, מדבר Cבן-שיחבן-קיימאKickxia aegyptiacaעפעפית מצרית

שכיחות מעודכנת, בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףKickxia elatineעפעפית שרועה
R הנתון הקודם היה

עשבוני בן-קיימאPlumbago europaeaעפרית אירופית
 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Fרב-שנתי

Centaurium ערבז דק-פרחים
tenuiflorumחד-שנתיבן-חלוףF שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, בתי-גידול לחים

R הנתון הקודם היה

Leontice ערטנית השדות
leontopetalumגיאופיטבן-חלוףC  ,קרקעות לס, שטחים מעובדים

 חצי חציים-תיכוניערבות-שיחים

טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףFumaria bracteosaעשנן החפים
מין שזוהה כחדש 

לארץ בשנים 
האחרונות - חסר 
מידע על שכיחות

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףFumaria densifloraעשנן צפוף

 אירו-סיבירי - ים-בתות CCחד-שנתיבן-חלוףFumaria parvifloraעשנן קטן
 בעיקר טבעיתיכוני - אירנו-טורני

בן-שיח, בן-קיימאRubia tenuifoliaפואה מצויה
 בעיקר טבעיים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוני Cצמח מטפס

Haplophyllum פיגמית מצויה
buxbaumiiעשבוני בן-חלוף

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Fרב-שנתי

 טבעי בלבדאירנו-טורניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףFilago palaestinaפילגון ארץ-ישראלי

 טבעי בלבדאירנו-טורני - סהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר CCחד-שנתיבן-חלוףFilago desertorumפילגון מדברי

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףFilago pyramidataפילגון מצוי

 טבעי בלבדאירנו-טורני בתות, ערבות-שיחים Cחד-שנתיבן-חלוףFilago contractaפילגון קפוץ

זר, פליט-F1עץבן-קיימאFicus sycomorusפיקוס השקמה
 בעיקר מופרטרופיבתי-גידול מופרעים-מופריםתרבות

CCעץבן-קיימאFicus caricaפיקוס התאנה
פליט-
 חצי חציים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול לחיםתרבות
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Campanula פעמונית ירושלים
hierosolymitanaחד-שנתיבן-חלוףCEL טבעי בלבדים-תיכונימחשופי סלע קשה 

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורנימחשופי סלע קשה CCחד-שנתיבן-חלוףCampanula erinusפעמונית קטנה

Campanula פעמונית קיפחת
rapunculusעשבוני בן-חלוף

אירו-סיבירי - ים-בתות Cרב-שנתי
 טבעי בלבדתיכוני - אירנו-טורני

Factorovskya פקטורית אשרסון
aschersonianaחד-שנתיבן-חלוףF טבעי בלבדים-תיכוניבתות 

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףPapaver umbonatumפרג אגסי

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףPapaver hybridumפרג זיפני

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףHippocrepis unisiliquosaפרסה דלת-תרמילים

 טבעי בלבדים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוני Fבן-שיחבן-קיימאPrasium majusפרסיון גדול

Hypericum פרע מסולסל
triquetrifoliumעשבוני בן-חלוף

 חצי חציים-תיכוני - אירנו-טורניבתות CCרב-שנתי

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול לחים Fחד-שנתיבן-חלוףPulicaria arabicaפרעושית ערבית

 בעיקר מופראמריקניבתי-גידול מופרעים-מופריםפולשעץבן-קיימאParkinsonia aculeataפרקינסוניה שיכנית

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףLinum strictumפשתה אשונה

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףLinum pubescensפשתה שעירה

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףLinaria chalepensisפשתנית ארם-צובא

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףLinaria micranthaפשתנית זעירה

 טבעי בלבדאירנו-טורניערבות-שיחים, מדבר Fחד-שנתיבן-חלוףLinaria albifronsפשתנית מלבינה

 טבעי בלבדאירנו-טורניערבות-שיחים FEE1גיאופיטבן-חלוףTulipa systolaצבעוני המדבר

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים, מדבר CCגיאופיטבן-חלוףMoraea sisyrinchiumצהרון מצוי

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףSedum caespitosumצורית אדומה

 צורית
תצפיק בספק - טבעי בלבדים-תיכונימחשופי סלע קשה RPEL3.71חד-שנתיבן-חלוףSedum palaestinumארץ-ישראלית

נדרש אימות

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירו-סיבירימחשופי סלע קשה Cחד-שנתיבן-חלוףSedum pallidumצורית חיוורת

גדלה ממזרח טבעי בלבדים-תיכונימחשופי סלע קשה Fבן-שיחבן-קיימאSedum sediformeצורית גבוהה
לכביש 358 

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירו-סיבירימחשופי סלע קשה Fחד-שנתיבן-חלוףSedum hispanicumצורית ספרדית
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 טבעי בלבדים-תיכוני - אירו-סיביריחורש ויער ים-תיכוני Fשיחבן-קיימאAnagyris foetidaצחנן מבאיש

עשבוני בן-קיימאDactylis glomerataציבורת ההרים
אירו-סיבירי - ים-בתות CCרב-שנתי

 טבעי בלבדתיכוני - אירנו-טורני

שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדים-תיכוניבתות Rחד-שנתיבן-חלוףDianthus tripunctatusציפורן חד-שנתי
RP הנתון הקודם היה

עשבוני בן-קיימאDianthus strictusציפורן נקוד
 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות, ערבות-שיחים Cרב-שנתי

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים, מדבר CCחד-שנתיבן-חלוףCalendula arvensisציפורני-חתול מצויות

ציפורנית 
 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים,  מדבר Cחד-שנתיבן-חלוףSilene alexandrinaאלכסנדרונית

 ערבות-שיחים, מדבר, Fחד-שנתיבן-חלוףSilene linearisציפורנית דקיקה
 חצי חציסודניבתי-גידול מופרעים-מופרים

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףSilene behenציפורנית כרסנית

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות, ערבות-שיחים Cחד-שנתיבן-חלוףSilene nocturnaציפורנית לילית

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות, ערבות-שיחים CCחד-שנתיבן-חלוףSilene colorataציפורנית מגוונת

עשבוני בן-חלוףSilene longipetalaציפורנית מפושקת
גדלה בחורבותבעיקר טבעיים-תיכוניבתות Fרב-שנתי

 בתות, שטחים מעובדים,  CCחד-שנתיבן-חלוףSilene aegyptiacaציפורנית מצרית
 חצי חציים-תיכוניבתי-גידול מופרעים-מופרים

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים, מדבר Cחד-שנתיבן-חלוףSilene decipiensציפורנית מקופחת

 טבעי בלבדאירנו-טורניערבות-שיחים RR2חד-שנתיבן-חלוףSilene tridentataציפורנית משוננת

עשבוני בן-חלוףSilene dichotomaציפורנית ענפה
 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות, שטחים מעובדים Fרב-שנתי

 צלבית
ארוכת-שיבולת

 Crucianella
macrostachyaחד-שנתיבן-חלוףCC טבעי בלבדים-תיכוניבתות 

 טבעי בלבדים-תיכונימחשופי סלע קשה Cחד-שנתיבן-חלוףMinuartia decipiensצללית אשונה

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, מחשופי סלע קשה CCחד-שנתיבן-חלוףMinuartia hybridaצללית הכלאיים

Minuartia צללית ים-תיכונית
mediterraneaחד-שנתיבן-חלוףF שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדים-תיכוניבתות

R הנתון הקודם היה

שכיחות מעודכנת, בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףBupleurum lancifoliumצלע-שור אזמלנית
נתון היה חסר
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 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףBupleurum nodiflorumצלע-שור קטנה

 מחשופי סלע קשה, Cבן-שיחבן-קיימאCapparis zoharyiצלף קוצני
 חצי חציים-תיכוניבתי-גידול מופרעים-מופרים

Eremostachys צמר מפוצל
laciniataעשבוני בן-חלוף

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Fרב-שנתי

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורנימחשופי סלע קשה Cבן-שיחבן-קיימאPhagnalon rupestreצמרנית הסלעים

עשבוני בן-חלוףAstragalus palaestinusקדד ארץ-ישראלי
 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניערבות-שיחים, מדבר Fרב-שנתי

עשבוני בן-חלוףAstragalus macrocarpusקדד גדול-פרי
 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fרב-שנתי

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףAstragalus hamosusקדד האנקולים

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףAstragalus epiglottisקדד זעיר

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים Cחד-שנתיבן-חלוףAstragalus callichrousקדד יפה

 טבעי בלבדים-תיכוני - סהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר Fחד-שנתיבן-חלוףAstragalus asteriasקדד מצליב

עשבוני בן-קיימאAstragalus cretaceusקדד נאה
 טבעי בלבדאירנו-טורניבתות RP3.21רב-שנתי

עשבוני בן-חלוףAstragalus aleppicusקדד פיינברון
שכיחות מעודכנת, בעיקר טבעי אירנו-טורניערבות-שיחים Rרב-שנתי

נתון היה חסר

 טבעי בלבדאירנו-טורניערבות-שיחים Fבן-שיחבן-קיימאAstragalus sanctusקדד קדוש

 בעיקר מופראירנו-טורני - סהרו-ערביבתי-גידול מופרעים-מופריםזרחד-שנתיבן-חלוףBassia indicaקוכיה הודית

עשבוני בן-חלוףAcanthus syriacusקוציץ סורי
 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fרב-שנתי

 חצי חציים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףCarthamus tenuisקורטם דק

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר Cחד-שנתיבן-חלוףCarthamus nitidusקורטם מבריק

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CC1בן-שיחבן-קיימאCoridothymus capitatusקורנית מקורקפת

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים Cבן-שיחבן-קיימאDeverra tortuosaקזוח עקום

 טבעי בלבדאירנו-טורניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףAnthemis hebronicaקחוון חברוני

ים-תיכוני - אירנו-בתות, ערבות-שיחים, מדבר CCחד-שנתיבן-חלוףAnthemis pseudocotulaקחוון מצוי
 בעיקר טבעיטורני - סהרו-ערבי

עשבוני בן-חלוףTolpis virgataקיטה רותמית
 חצי חציים-תיכוניבתות CCרב-שנתי



21
4

הסרת שם מדעישם המין
הנוף 

בעונה 
הקשה

צורת 
חיים

ת
חו

כי
ש

ת
מיו

נד
א

ום
אד

ר 
ספ

מ

גן
פולש/מו

זר/ נטוע/
פליט-
תרבות

תפוצה בית גידול
פיטוגיאוגרפית

הערותרמת מופרות

שטחים מעובדים, בתי-גידול פולשחד-שנתיבן-חלוףConyza bonariensisקייצת מסולסלת
 בעיקר מופראמריקנימופרעים-מופרים

שיח, צמח בן-קיימאSmilax asperaקיסוסית קוצנית
 טבעי בלבדים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוני CCמטפס

עשבוני בן-קיימאEchinops polycerasקיפודן בלאנש
בתות, ערבות-שיחים, מדבר,  CCרב-שנתי

בעיקר טבעיאירנו-טורנימחשופי סלע קשה

מספר אוכלוסיות 
מציגות תכונות מעבר 

בין קיפודן בלאנש 
לקיפודן מצוי ולכן 

לצורך הסקר אוחדו 
שני המינים ברשימות

עשבוני בן-קיימאCarlina curetumקיצנית כרתית
 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CCרב-שנתי

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Rחד-שנתיבן-חלוףCarlina lanataקיצנית צמרנית

 מופר בלבדסובטרופי - טרופיבתי-גידול מופרעים-מופריםפולשעץ/שיחבן-קיימאRicinus communisקיקיון מצוי

עשבוני בן-קיימאPhragmites australisקנה מצוי
 בעיקר טבעירב-אזורי - טרופיקרקעות מלוחות CCרב-שנתי

שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדים-תיכוניבתות RP2.5חד-שנתיבן-חלוףGaridella nigellastrumקצח זעיר-פרחים
O הנתון הקודם היה

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףNigella ciliarisקצח ריסני

 בעיקר טבעיאירנו-טורניערבות-שיחים, מדבר Fחד-שנתיבן-חלוףCarduus australisקרדה דרומית

 חצי חציים-תיכוניבתי-גידול מופרעים-מופרים CCחד-שנתיבן-חלוףCarduus argentatusקרדה מכסיפה

עשבוני בן-חלוףCardaria drabaקרדריה מצויה
 בעיקר מופרים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים CCרב-שנתי

שכיחות מעודכנת, בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Rחד-שנתיבן-חלוףCerastium dichotomumקרנונית דו-בדית
F הנתון הקודם היה

 טבעי בלבדים-תיכוניקרקע רדודה Fחד-שנתיבן-חלוףCrassula alataקרסולה מכונפת

שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדים-תיכוני - אירו-סיבירימחשופי סלע קשה RP2חד-שנתיבן-חלוףCrassula vaillantiiקרסולת השלולית
RR הנתון הקודם היה

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים Fחד-שנתיבן-חלוףCnicus benedictusקרצף מבורך

עשבוני בן-חלוףSerratula pusillaקרקפן נמוך
 טבעי בלבדאירנו-טורניבתות Rרב-שנתי

Polycarpon רב-פרי מצוי
tetraphyllumחד-שנתיבן-חלוףCC  שטחים מעובדים, בתי-גידול

 בעיקר מופרים-תיכוני - אירו-סיבירימופרים-מופרעים, בתות

 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות, מדבר CC1שיחבן-קיימאRetama raetamרותם המדבר
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 טבעי בלבדים-תיכוניבתות REPחד-שנתיבן-חלוףReseda alopecurosרכפה גדולה

שכיחות מעודכנת, בעיקר טבעיאירנו-טורניבתות O4.21חד-שנתיבן-חלוףReseda globulosaרכפה כרסתנית
X הנתון הקודם היה

 חצי חציים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףReseda albaרכפה לבנה

 טבעי בלבדים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוני, בתות CC1גיאופיטבן-חלוףCyclamen persicumרקפת מצויה

שכיחות מעודכנת, בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Rחד-שנתיבן-חלוףNeslia apiculataרשתון השדות
F הנתון הקודם היה

בן-שיח, בן-קיימאOsyris albaשבטן לבן
 בעיקר טבעיים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוני Cטפיל

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףOnonis pubescensשברק דביק

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףOnonis bifloraשברק חיוור

 טבעי בלבדים-תיכוניבתי-גידול לחים Fחד-שנתיבן-חלוףOnonis alopecuroidesשברק משובל

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףOnonis ornithopodioidesשברק משונץ

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףOnonis mollisשברק נטוי

ים-תיכוני - אירנו-ערבות-שיחים, מדבר Cחד-שנתיבן-חלוףOnonis siculaשברק סיצילי
 טבעי בלבדטורני - סהרו-ערבי

עשבוני בן-קיימאOnonis spinosaשברק קוצני
 חצי חציים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Cרב-שנתי

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףOnonis viscosaשברק קצר-פרח

שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףOnonis hirtaשברק שעיר
C הנתון הקודם היה

שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדאירנו-טורני ערבות-שיחים, מדבר Rגיאופיטבן-חלוףAllium aschersonianumשום אשרסון
RP הנתון הקודם היה

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים CCגיאופיטבן-חלוףAllium daninianumשום האבקנים

 טבעי בלבדים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוני RESגיאופיטבן-חלוףAllium carmeliשום הכרמל

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fגיאופיטבן-חלוףAllium dentiferumשום ירקרק

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fגיאופיטבן-חלוףAllium pallensשום לבנבן

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fגיאופיטבן-חלוףAllium orientaleשום מזרחי

 בעיקר טבעיים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוני Cגיאופיטבן-חלוףAllium neapolitanumשום משולש

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורנימדבר Fגיאופיטבן-חלוףAllium phanerantherumשום נטוי
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הערותרמת מופרות

 טבעי בלבדסהרו-ערביבתות Fגיאופיטבן-חלוףAllium decaisneiשום ערבתי

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fגיאופיטבן-חלוףAllium truncatumשום קטוע

 טבעי בלבדאירנו-טורניבתות RPESגיאופיטבן-חלוףAllium qasyunenseשום קטן-פרחים

עשבוני בן-קיימאFoeniculum vulgareשומר פשוט
 חצי חציים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, בתי-גידול מופרעים-מופרים CCרב-שנתי

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףHedypnois rhagadioloidesשופרית כרתית

שיבולת-שועל 
 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףAvena barbataמתפרקת

שיבולת-שועל 
 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףAvena sterilisנפוצה

שיבולת-שועל 
אירנו-טורני - סהרו-ערבות-שיחים, מדבר Cחד-שנתיבן-חלוףAvena wiestiiערבתית

 בעיקר טבעיערבי

שיבולת-שועל 
שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות O2חד-שנתיבן-חלוףAvena erianthaצמרית

X הנתון הקודם היה

שיבולת-שועל 
 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניחולות RR4.21חד-שנתיבן-חלוףAvena claudaשונת-גלומות

 CC1עץבן-קיימאZiziphus spina-christiשיזף מצוי
 ערבות-שיחים, מדבר, 

בתי-גידול לחים, צומח עשבוני 
ים-תיכוני, תרמופיליים

גם טבעי וגם נטוע בעיקר טבעיסודני

 מופר בלבדאוסטרליבתי-גידול מופרעים-מופריםפולשעץבן-קיימאAcacia salignaשיטה כחלחלה

 שיטה 
 בעיקר מופראוסטרליבתי-גידול מופרעים-מופריםפולשעץ/שיחבן-קיימאAcacia cyclopsעגולת-הזרעים

 בעיקר מופראוסטרליבתי-גידול מופרעים-מופריםפולשעץבן-קיימאAcacia victoriaeשיטת ויקטוריה

בתי-גידול מופרעים-מופרים, פולשעץבן-קיימאAcacia salicinaשיטת עלי-הערבה
 בעיקר מופראוסטרלירודרליים

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורנימחשופי סלע קשה CCבן-שיחבן-חלוףHyoscyamus aureusשיכרון זהוב

 טבעי בלבדסהרו-ערביבתות Cחד-שנתיבן-חלוףTrisetaria macrochaetaשילשון מדברי

 שלהבית 
 טבעי בלבדאירנו-טורניבתות CCEPבן-שיחבן-קיימאPhlomis brachyodonקצרת-שיניים

עשבוני בן-קיימאAndrachne telephioidesשלוחית קירחת
 ערבות-שיחים,  Fרב-שנתי

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורנימחשופי סלע קשה
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 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףErucaria hispanicaשלח ספרדי

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףTripodion tetraphyllumשלחופן קרומי

Helianthemum שמשון הדור
vesicariumבן-שיחבן-קיימאF טבעי בלבדאירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים 

Helianthemum שמשון מצוי
salicifoliumחד-שנתיבן-חלוףCC אירו-סיבירי - ים-בתות, ערבות-שיחים, מדבר

 בעיקר טבעיתיכוני - אירנו-טורני

Helianthemum שמשון מצרי
aegyptiacumחד-שנתיבן-חלוףC טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות 

Helianthemum שמשון שעיר
lasiocarpumחד-שנתיבן-חלוףC אירו-סיבירי - ים-בתות

 טבעי בלבדתיכוני - אירנו-טורני

אירו-סיבירי - ים-בתי-גידול לחים Fחד-שנתיבן-חלוףLythrum tribracteatumשנית שוות-שיניים
 טבעי בלבדתיכוני - אירנו-טורני

 טבעי בלבדאירנו-טורניערבות-שיחים, מדבר Cחד-שנתיבן-חלוףNeotorularia torulosaשנס המדבר

עשבוני בן-חלוףHordeum bulbosumשעורת הבולבוסין
 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות CCרב-שנתי

בתות, קרקעות עשירות  CCחד-שנתיבן-חלוףHordeum glaucumשעורת העכבר
 חצי חציים-תיכוני - אירנו-טורניבנוטריינטים, רודרליים

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףHordeum spontaneumשעורת התבור

 בעיקר טבעיים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףVulpia ciliataשעלב ריסני

עשבוני בן-חלוףPrangos ferulaceaשעמון מצולע
 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות Fרב-שנתי

Chaetosciadium שערור שעיר
trichospermumחד-שנתיבן-חלוףCCES בעיקר טבעיים-תיכוניבתות, ערבות-שיחים, מדבר 

שערות-שולמית 
מצויות

Adiantum capillus-
venerisעשבוני בן-קיימא

אירו-סיבירי - ים-בתי-גידול לחים C1רב-שנתי
 טבעי בלבדתיכוני - אירנו-טורני

שפרירה 
 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףArtedia squamataקשקשנית

פליט-C1עץבן-קיימאAmygdalus communisשקד מצוי
 חצי חציים-תיכוני - אירנו-טורניחורש ויער ים-תיכוניתרבות

 שיח, בן-קיימאEphedra foemineaשרביטן מצוי
 בעיקר טבעיים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוני Cצמח מטפס
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 תגית
 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףLomelosia palaestinaארץ-ישראלית

 בעיקר טבעיים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףLomelosia proliferaתגית מצויה

Sisymbrium תודרה דמשקאית
damascenumחד-שנתיבן-חלוףRR טבעי בלבדאירנו-טורניבתות 

עשבוני בן-קיימאAristida adscensionisתלת-מלען מצוי
 ערבות-שיחים, מדבר,  Cרב-שנתי

מחשופי סלע קשה
ים-תיכוני - אירנו-
 טבעי בלבדטורני - סהרו-ערבי

שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדים-תיכוניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףTrifolium bullatumתלתן גולתי
נתון היה חסר

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףTrifolium scabrumתלתן דוקרני

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףTrifolium argutumתלתן האלמוות

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףTrifolium purpureumתלתן הארגמן

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףTrifolium pilulareתלתן הכדורים

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Fחד-שנתיבן-חלוףTrifolium spumosumתלתן הקצף

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CCחד-שנתיבן-חלוףTrifolium campestreתלתן חקלאי

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףTrifolium stellatumתלתן כוכבני

אירו-סיבירי - ים-בתות CCחד-שנתיבן-חלוףTrifolium tomentosumתלתן לביד
 טבעי בלבדתיכוני - אירנו-טורני

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףTrifolium dasyurumתלתן נאה

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות CESחד-שנתיבן-חלוףTrifolium eriosphaerumתלתן צמיר

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףTrifolium clypeatumתלתן תריסני

פליט-F1עץבן-קיימאPhoenix dactyliferaתמר מצוי
 בעיקר מופרסהרו-ערביבתי-גידול לחיםתרבות

שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדים-תיכוניבתות RP2חד-שנתיבן-חלוףReichardia intermediaתמריר בינוני
RR הנתון הקודם היה

 טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניערבות-שיחים, מדבר CCחד-שנתיבן-חלוףReichardia tingitanaתמריר מרוקני

שכיחות מעודכנת, טבעי בלבדים-תיכוני - אירנו-טורניבתות Cחד-שנתיבן-חלוףClypeola jonthlaspiתריסנית מלולה
CC הנתון הקודם היה
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13.5. נספח ה׳ – רשימת אתרים
במהלך הסקר תועדו 685 אתרים בעלי עניין ציבורי, מתוכם 324 אתרים שנסקרו בשטח במהלך הסקר, ו-361 אתרים נוספים שנרשמו לפי נתוני הסקרים הארכיאולוגיים במרחב. 41 אתרים 
דורגו כבעלי חשיבות ברמה הארצית )חשיבות גבוהה, 3(, 124 אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה האזורית )חשיבות בינונית, 2(, ו-520 אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה המקומית )חשיבות 

נמוכה, 1(. התפלגות האתרים לפי הסיווג הראשי: ארכיאולוגי – 519, בוטני – 15, גיאומורפולוגי – 34, הידרולוגי – 98, היסטורי – 3, הנצחה – 1, זואולוגי – 1, נוף – 5, אחר – 9.
טבלה 19: אתרים

דירוג חשיבות האתר: 1 = חשיבות מקומית, 2 = חשיבות אזורית, 3 = חשיבות ארצית.
מספר האתר שבעמודה הימנית זהה למספרו במפת האתרים )שבה מופיעים אתרים בחשיבות ארצית ואזורית(. המספור הינו מצפון לדרום.

מס׳ 
שם האתראתר

סיווג האתר
דירוג מקור המידעתיאור האתר

חשיבות משניראשי

1סקר ארכיאולוגימבנה באורך 8 מ׳ וברוחב 6 מ׳ במדרון. מסביבו גלי אבנים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימבנה1

מבנים ובורות 2
מים

מבנה שהשתמר לגובה 3-2 נדבכים, ולידו הריסות 3 מבנים, ביניהם בורות מים מדופנים באבני גיר. אחד הבורות  ארכיאולוגי
בעל פתח מלבני ועומקו 5 מ׳. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

שרידי יישוב בשטח כחמישה דונם. שישה מבנים שהשתמרו בגובה 3-1 נדבכים. במדרון הצפוני בורות מים חצובים  ארכיאולוגירסם בוח׳ייתה3
בסלע. כבשן סיד וחרסים רומיים-ביזנטיים. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחיחפירה בעומק כ-3 מ׳, כנראה בוצעה עם כלים כבדים. ללא ממצאים. אחרחפירת שוד4

מערת הצלב 5
הגדולה

מערה חצובה, ובה שלושה אולמות שכל אחד מהם באורך 12 מק, שני עמודי תמך. בדופן המזרחית 16 כוכי  ארכיאולוגי
קולומבריה. לפתח המערה מוביל מסדרון חצוב ובחזית קיר אבן. לא נסקר בשטח.

3סקר ארכיאולוגי

באר עמוקה ויבשה. לבאר יש תקרת בטון עם שלוש קורות מתכת )האמצעית שבורה(. סימני חבלים לרוב. 3  הידרולוגיבאר כלך6
המטרים העליונים בנויים אבן ומתחת מטוייח. קוטר הבאר 2.5 מ׳. 

2סקר נוכחי

1סקר נוכחיבור פעמון בפתחו ארבע אבנים היוצרות מסגרת רבועה בקרקע. הידרולוגיבור7

מערת הצלב 8
הקטנה

מערה לה יש תקרה מקומרת בגובה 3 מ׳ )בתקרה יש פתח כתוצאה מקריסה(. המערה נפתחת לשלושה חללים  ארכיאולוגי
חצובים דמויי צלב, המלאים ברובם בסחף. בור הפעמון נמצא בקו ישר מהמערה, אך כיום כנראה אין חיבור בין 

השניים. המקום צמוד לדרך הג׳יפים, יש גידור רופף ושילוט אזהרה.

2סקר נוכחי

תחנה 9
הידרומטרית

2סקר נוכחימגלש בטון הנשען על מחשוף קירטון, ולצידו מבנה בטון זעיר. הידרולוגי

2סקר נוכחיעץ שקמה עם שני גזעים, גובהו כ-5 מ׳. מעליו מאורה גדולה )ספק אם פעילה(. בוטנישקמה10

1סקר נוכחישרידי מבנים מאבנים לא מסותתות,  עד לגובה 2.5 מ׳. נראה מהתקופה העות׳מאנית. ארכיאולוגיחורבת כלכית11

1סקר נוכחיעץ שיזף בעל שישה גזעים דקים - פינת צל. תצפית היקפית. בוטניתצפית12

שרידי יישוב בשטח כעשרה דונם, בו נחשפו שרידי מבנה מלבני מאבני גוויל, ובקרבתו נחשפו בורות. עיקר הממצא  ארכיאולוגיתל מאחז13
בשטח היה מתקופת הברונזה הקדומה א׳. נראה שאבני הבנייה נבזזו לשימוש חוזר בכפר ח׳רבת מחאז. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

באר עמוקה )עומק כ-25 מ׳(, 1.5 מטרים העליונים בנויים אבנים והשאר חצוב. בקרקעית הבאר יש מים ולצידה יש  הידרולוגיבאר שלום14
שוקת עתיקה )בסקר הארכ׳ מוזכרות 4 שקתות(.

3סקר נוכחי

המערה הדרומית - מערה נמוכה )רק באזור הפתח גובהה 2 מ׳( ועמוקה )כ-20 מ׳(. כוכי קבורה מימין ומשמאל  ארכיאולוגימערות שלום15
לפתח. המערה הצפונית - מערת אורווה עם תאים חצובים.

2סקר נוכחי
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מס׳ 
שם האתראתר

סיווג האתר
דירוג מקור המידעתיאור האתר

חשיבות משניראשי

1סקר נוכחימערה פתוחה רבועה, עומק 5 מ׳, גובה ורוחב 5 מ׳. ארכיאולוגימערה16

1סקר נוכחימערה קטנה ומפולשת. ארכיאולוגימערה17

1סקר נוכחיבור עמוק בצמוד לשביל הג׳יפים. הידרולוגיבור18

גלי אבנים פזורים. לפי הסקר הארכ׳, היישוב משתרע בשטח 17 דונם ותועדו בו 7 מערות. ממערב לחורבה נמצא  ארכיאולוגיחורבת שלום19
בית קברות ערבי.

1סקר נוכחי

ריכוז בורות בקרקע, אחד מהם בעומק 5 מ׳. חלק מהבורות מכוסים בבטונדות. הבורות אינם מטוייחים וספק רב אם  ארכיאולוגיבורות20
שימשו לאגירת מים )אולי מכתשי הפצצה בעבר?(.

2סקר נוכחי

בשטח גלי אבנים גדולים ויסודות מבנים. שרידי כפר ערבי מהתקופה העות׳מאנית בשטח כ-15 דונם. בכפר תועדו  ארכיאולוגיחורבת מאחז21
כ-15 בורות מים ומצפון לו תועד בית קברות מוסלמי )שלא זוהה בשטח(.

3סקר נוכחי

1סקר נוכחימבנה שקוע בקרקע לעומק 1.5 מ׳. אורכו כ-10 מ׳ ורוחבו כ-7 מ׳. ארכיאולוגימבנה22

שרידי מפחמה באורך 10 מ׳ וברוחב 4 מ׳. המפחמה נבנתה לגובה 1.3 מ׳, מחצבת סלע לעומק 2 מ׳ וסביבה ערימות  ארכיאולוגימפחמה23
פסולת כהות. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

שרידי יישוב בשטח כ-30 דונם, בעיקר מתקופות הברונזה הקדומה א׳-ב׳. בשטח יש גלי אבנים וערימות עפר. לא  ארכיאולוגיאתר נחל כלך24
נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

חורבת מאחז 25
דרום

מספר מבנים שקועים בקרקע, לפחות בור אחד. לפי הסקר הארכיאולוגי - חורבות בשטח כעשרה דונם ,בחלק מהן  ארכיאולוגי
נעשה שימוש משני באבני בנייה מעוטרות. חציבות בסלע עם משטחים מפולסים, אגנים וספלולים. כשלושים בורות מים.

3סקר נוכחי

1סקר נוכחיסלע ועליו שלט הנצחה לקרבות ח׳רבת מחאז הנצחהסלע הנצחה26

באר עמוקה )20 מ׳, קוטר 2.7 מ׳( ויבשה, בנויה מאבנים מסותתות היטב )ללא סימני חבלים( מורד הבאר נחצב  הידרולוגיבאר מאחז27
בסלע. בצידה המערבי בריכת אגירה לא מטוייחת באורך וברוחב 4 מ׳, הנראית עתיקה. לפי הסקר הארכיאולוגי 

מצפון לבריכה יש יסודות של בריכה נוספת.

סקר נוכחי, סקר 
ארכיאולוגי

3

1סקר נוכחילש״ביית מאחז. מבני בטון. המקום נראה לא פעיל ועם הרבה כתובות גרפיטי בערבית. אחרלש״ביה28

1סקר נוכחיבריכה קטנה בנויה לבני סיליקט, באורך וברוחב 2 מ׳ ובעומק 1 מ׳. ייעוד לא ברור. אחרבריכה29

1סקר ארכיאולוגישרידי יישוב בגבעה - הריסות מבנים, קטעי קירות וגלי אבנים. האתר נפגע בעבודות פיתוח. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישרידי יישוב30

מחצבה ובורות 31
מים

מחצבה באורך וברוחב 10 מ׳, ממזרח לה שלושה בורות מים בקוטר 4.5 מ׳ ובעומק 5.5 מ׳, בכולם השתמרו  ארכיאולוגי
בשלמותם תקרות קמורות הבנויות מאבני גוויל, שרידי טיח בדפנות. מבנה שהשתמר לגובה מטר אחד וחלקו תת-

קרקעי. שטח האתר כשני דונם ועיקר הממצא בו ביזנטי. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

מערות פעמון 32
ובור

שתי מערות פעמון בעומק 7-6 מ׳ ובקוטר 6 מ׳. בין המערות בור מים בעומק 6 מ׳, על פתחו בנוייה כיפה מאבני גיר.  ארכיאולוגי
לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגישרידי יישוב בשטח כ-13 דונם. יסודות מבנים ובורות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישרידי יישוב33

 סקר נוכחי, נפתול חריף ומרשים בקירטון בנחל אדוריים. בסקר הארכיאולוגי מוזכרת באזור זה באר בעומק 6 מ׳, שלא אותרה בשטח. גיאומורפולוגינפתול34
סקר ארכיאולוגי

3
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רוג׳ום אל-35
מועיימיע

שרידי מצודה רבועה )אורך ורוחב 30 מ׳(. רוחב הקירות 1.5 מ׳ והם בנויים אבני גוויל. שטח האתר כדונם אחד.  ארכיאולוגי
חרסים רומיים וביזנטיים. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

רסם ביר אל-36
ג׳ובראת

יישוב בשטח כחמישה דונם, בפסגתו שרידי מבנה בן 6-5 חדרים הבנוי אבני גוויל ונשתמר לגובה 3-2 נדבכים. מצפון  ארכיאולוגי
לו בור מים סתום. במדרון המזרחי בית קברות ערבי עם כחמישה עשר קברים )תלוליות עפר(. ממצא רב בעיקר 

מתקופות הברונזה המאוחרת והרומית. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחינפתול קטן בנחל אדוריים, משלב מצוק לס בגדה המערבית ומחשוף קירטון יפה בגדה הצפונית. גיאומורפולוגינפתול37

1סקר נוכחיבור בעומק 3 מ׳ ולידו עצי שיזף. כנראה הקצה המערבי של מערכת אל-חבס. ארכיאולוגיבור38

מערכת מרשימה המשלבת ארבעה אולמות חצובים ומעברים ביניהם. ירידה במדרגות תלולות ושחוקות לאולם  ארכיאולוגיאל-חבס39
הראשון. באולם השני מדרגות חצובות )מסתיימות במדרגה(, באולם השלישי סלע גדול עם לוחות משחק וספלולים. 

חללים חצובים בדפנות האולם. 

3סקר נוכחי

3סקר נוכחיבור עמוק למרגלות שיח אלת המסטיק. חלק ממערכת אל-חבס. ארכיאולוגיבור40

1סקר נוכחימערה עם פתח צדדי ,ירידה תלולה.  קוטר הפתח 2 מ׳. למערה יש פעמון פתוח. ארכיאולוגימערה41

3סקר נוכחיבור עמוק )10 מ׳(, קוטר הפתח 5 מ׳. לידו חציבות בסלע ועריבה יבשה חצובה. אולם 2 במערכת אל-חבס. ארכיאולוגיבור42

בסקר הארכיאולוגי מוזכרים כאן שני ריכוזי בורות מים, באחד 4 בורות ובשני 2. במוקד של שני הבורות, בור עם  הידרולוגיבורות מים43
מדרגות חצובות עד לקרקעיתו וחמישה-עשר כוכי קולומבריה. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחישני כוכים קטנים בבסיס מדרגת סלע. אולי בשימוש בעלי חיים. גיאומורפולוגיכוכים44

1סקר נוכחישלושה עצי שיטה, הגבוה שבהם בגובה 3.5 מ׳. לבדוק האם אין מדובר על נטיעות קק״ל. בוטנישיטים45

שרידי שבעה מבנים וביניהם פתחי ארבע מערות. אחד המבנים השתמר עד לגובה 1.5 מ׳. ספלולים, אגנים חצובים  ארכיאולוגימבנים ומערות46
וגת. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחימשטח סלע ובו ארבעה ספלולים חצובים. כ-15 מטרים דרומה, משטח סלע נוסף ובו שני ספלולים חצובים. ארכיאולוגיספלולים חצובים47

1סקר נוכחינקודת תצפית היקפית. שני נגמ״שים מקובעים במלט לקרקע. נוףתצפית48

1סקר ארכיאולוגיפזורת חרסים מהתקופה הביזנטית בשטח כשני דונמים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיפזורת חרסים49

1סקר נוכחיגל אבנים בקוטר כ-5 מ׳ ובגובה 1.5 מ׳. יסודות מבנים, לפחות 3 פתחי מערות במדרון הצפוני. ארכיאולוגיחורבת בית אמיר50

בור מלבני, עומק הפתח כ-2.2 מ׳. יש המשך לכיוון מערב. אולי קבר חצוב. בור רדוד יותר ממוקם מעט מדרום ופונה  ארכיאולוגיבור51
מזרחה.

1סקר נוכחי

2סקר נוכחיפסגת תל אגרה - מעט רגמים. תצפית נוף היקפית. שטח התל כ-45 דונמים. ארכיאולוגיתל אגרה52

2סקר נוכחיהסכר על נחל אדוריים. המאגר בעורף הסכר יבש לרוב, אם כי מקיים צמחיית גדות סבוכה. הידרולוגיסכר אדוריים53

חורבת בית אמיר 54
)מזרח(

חלקו המזרחי של מכלול חורבת בית אמיר. החורבה משתרעת על פני כ-90 דונם. שרידי מבנים, חצרות ושבע  ארכיאולוגי
מערות ששימשו כמחסנים או כמכלאות צאן. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

מתקנים 55
חקלאיים חצובים

1סקר ארכיאולוגיגת ושלושה אגנים חצובים. באזור גם מדרגות עיבוד חקלאיות. האתר נפגע בעבודות עפר. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגי

1סקר נוכחימחשוף קירטון בגדה הצפונית,  גובהו כ-5 מ׳. גיאומורפולוגימחשוף קירטון56
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תעלת ההסטה בנחל אדוריים. חצובה לאורך כ-200 מ׳ בקירוב ובעומק כמה מטרים. בשטח יש מעט עקבות של  הידרולוגיארכיאולוגיתעלת הסטה57
אופנועני שטח.

3סקר נוכחי

1סקר ארכיאולוגיפזורת חרסים בשטח כשני דונמים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיפזורת חרסים58

1סקר ארכיאולוגישרידי מבנה מעוגל בקוטר 3.2 מ׳ שהשתמר לגובה נדבך אחד. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישרידי מבנה59

שרידי חווה 60
חקלאית

יסודות מבנה גדול באורך וברוחב 10 מ׳ ולצידו יסודות מספר מבנים קטנים. גת חצובה, מכלאות, בור מים, ספלולים  ארכיאולוגי
ואגנים חצובים. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

שרידי יישוב בשטח כשלושה דונם, שנפגע חלקית בעבודות עפר. יסודות מבנים, חרסים, אבני בנייה ואבני פסיפס  ארכיאולוגישרידי יישוב61
לבנות. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

בפסגת הגבעה מתחם בשטח כ-30 על 30 מ׳, ובו שרידי מבנה באורך וברוחב 18 מ׳. במדרונות שרידי חמישה מבנים  ארכיאולוגישרידי מבנים62
נוספים. גת, ספלולים ואגנים חצובים. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגישרידי יישוב בשטח כעשרה דונם. קטעי קירות, אבני בנייה ושברי משקופים, גלי אבנים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגירסם ברזאת63

שרידי מבנה 64
ומערה

2סקר ארכיאולוגימערת קולומבריום סתומה עם 16 כוכי קולומבריום, שרידי מבנה שהשתמר לגובה 5-2 נדבכים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגי

שרידי יישוב, בעיקר מהתקופה הביזנטית )כ-20 דונם(. האתר נפגע בעבודות עפר. שתי גתות ואגנים חצובים בסלע.  ארכיאולוגישרידי יישוב65
לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחיתעלות רדודות ושרידי דיפון פח. כנראה יעד אימונים צבאי ישן. אחרתעלות66

שרידי מבנה 67
ואגנים חצובים

שרידי מבנה באורך וברוחב 5 מ׳, בתוך מתחם מלבני באורך 100 מ׳ וברוחב 70 מ׳. ליד המבנה יש שלושה אגנים  ארכיאולוגי
מעוגלים במשטח סלע, שניים מהם מחוברים זה לזה בתעלות חצובות. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

חווה חקלאית בשטח כחמישה דונמים. שרידי מבנה, בורות סתומים, אבני בנייה, ספלולים חצובים ומעגלים חרותים  ארכיאולוגיחווה חקלאית68
בקוטר 3 מ׳. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

נדבך מסד של מבנה באורך 4.8 מ׳ וברוחב 4.2 מ׳, ולצידו שלושה אגנים מעוגלים. מדרגות עיבוד פזורות באזור. לא  ארכיאולוגישרידי מבנה69
נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

שרידי יישוב בשטח כעשרה דונם, כיום באזור מעובד. חרסים מתקופות הברזל ב׳ והרומית. ניכר ככתמים אפורים  ארכיאולוגישרידי יישוב70
בשדות. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגיבור מים בעומק 7 מ׳, תעלת הזנה באורך 27 מ׳. שרידי טיח, נמצא בשימוש כיום. לא נסקר בשטח. הידרולוגיבור מים71

מכלאה גדולה בשטח 60 על 60 מ׳. במרכזה גל אבנים בקוטר 3 מ׳, ובקרבתו מעגלים של אבני גוויל ניצבות. שטח  ארכיאולוגימכלאה72
האתר כ-4 דונם. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

 שרידי יישוב בשטח כ-4 דונם.שרידי מבנים, אבני בנייה פזורות. חרסים בעיקר מתקופות הברזל ב׳ והביזנטית.  ארכיאולוגישרידי יישוב73
לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

חווה חקלאית בשטח כחמישה דונם מהתקופה הביזנטית. שרידי מבנה נרחב ממנו שרד הקיר הדרומי בלבד באורך  ארכיאולוגיחווה חקלאית74
20 מ׳, גת חצובה בסלע, שלושה אגנים ושישה ספלולים. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגישרידי מבנים בשטח כחמישה דונם. בנויים באבני גוויל והשתמרו לרוב עד לגובה נדבך אחד. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישרידי יישוב75

1סקר ארכיאולוגיפזורת חרסים. בצלע הנחל מחשוף סלע בו חצובים שני אגנים מעוגלים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיפזורת חרסים76
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1סקר נוכחיעץ חרוב בגובה 5 מ׳ ועליו קינונים. בוטניעץ חרוב77

שרידי חווה חקלאית בשטח כעשרה דונם. בקיר התמך שולבו שברי עמודים, ספים ומזוזות. ממערב שלושה אגנים  ארכיאולוגיחווה חקלאית78
ושני ספלולים חצובים בסלע, שתי גתות. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגיגלי אבנים מסוקלות ופזורות של אבני בנייה וחרסים בשטח כחמישה דונמים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיגלי אבנים79

קולומבריום חצוב בסלע. מסדרון חצוב בסלע באורך 16 מ׳, בכל אחת מדפנותיו נחצבו שלושה חדרים עם 172 כוכי  ארכיאולוגיקולומבריום80
קולומבריום חצובים, ארבעה אשנבים בגגות. לא נסקר בשטח.

3סקר ארכיאולוגי

שרידי יישוב בשטח כ-17 דונם. מערות ומתקנים חצובים בסלע. שרידי בית בד, גתות, ריכוזי ספלולים ומערת  ארכיאולוגירסם אל-ברזאת81
קבורה. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

מבנה באורך וברוחב כ-4 מ׳. הקירות נבנו מאבני גוויל גדולות, נשתמרו עד לגובה שני נדבכים ורוחבם כ-1.2 מ׳.  ארכיאולוגירוג׳ום קצבה82
חרסים מהתקופות הרומית והעות׳מאנית. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

שרידי יישוב בשטח כ-20 דונם. גדרות אבנים, יסודות מבנים, 12 אגנים חצובים, 8 ספלולים, בריכה חצובה בסלע,  ארכיאולוגישרידי יישוב83
שתי מערות עם מסדרון חצוב ומדרגות, מערות קבורה, גת ובורות מים. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגיבור מים בעומק 6 מ׳. לא נסקר בשטח. הידרולוגיבור מים84

1סקר ארכיאולוגיכבשן סיד בקוטר 8 מ׳ ובעומק 3.5 מ׳, המדופן בשישה נדבכי אבנים. מסביב לו, ערימות של סיד כבוי. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיכבשן סיד85

גלי אבנים וגדרות מעטות. בסקר הארכיאולוגי - שרידי יישוב בשטח כ-35 דונם. יסודות מבנים וקטעי קירות,  ארכיאולוגירסם עוודת אללה86
מערות, ארבעה בורות מים, שמונה אגנים מעוגלים ושתי גתות. לא זוהו בשטח.

סקר נוכחי, סקר 
ארכיאולוגי

2

1סקר ארכיאולוגיגת חצובה בסלע. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיגת87

1סקר ארכיאולוגיכבשן סיד בקוטר 5 מ׳ ובעומק 4.5 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיכבשן סיד88

חווה חקלאית, בשטח כשלושה דונם, ובמרכזה מבנה רבוע באורך וברוחב 6 מ׳. נשתמר בגובה 6-4 נדבכים. בקרבתו  ארכיאולוגיחווה חקלאית89
אבני בנייה ושברי עמוד אבן. גת חצובה בסלע. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

מתקנים 90
חקלאיים

מבנה רבוע )אורך ורוחב 5 מ׳( הבנוי אבני גוויל בינוניות ונשמר לגובה שלושה נדבכים. גת קטנה, שני ספלולים, כבשן  ארכיאולוגי
סיד. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

שרידי מבנה - קטע קיר ושתי פינות, בקרבתם מצפון גת סתומה בסחף ושני אגנים מעוגלים, קוטר כל אחד מהם 47  ארכיאולוגישרידי מבנה91
ס״מ. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

שרידי יישוב בשטח כ-15 דונם. שישה מבנים שמתארם מובחן היטב, גלי אבנים, כבשן סיד, בורות מים, מחצבות,  ארכיאולוגישרידי יישוב92
אגנים מעוגלים. הרוב לא זוהה בביקור בשולי השטח.

1סקר ארכיאולוגי

שרידי יישוב בשטח כ-12 דונם. מבנים שהשתמרו לגובה 3-2 נדבכי אבנים, כבשן סיד, משטחי סלע מפולסים,  ארכיאולוגישרידי יישוב93
ספלולים, אגנים מעוגלים, גתות. האתר נפגע בעבודות עפר. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגישרידי בוסתנים מנוונים ומוקפים גדר אבנים, בשטח כשני דונם. לא נסקר בשטח. בוטניבוסתנים94

סקר נוכחי, סקר בור פעמון עמוק ולידו גל אבנים ומילוי. לפי הסקר הארכיאולוגי, יש באזור שני בורות מים וליד אחד מהם שוקת. הידרולוגיבור פעמון95
ארכיאולוגי

1

1סקר נוכחיעץ חרוב ולידו גל אבנים דמוי טומולוס. בוטניעץ חרוב96
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3סקר נוכחימערת מגורים מוקפת גדר אבנים. כניסה למערכת מסתור חורבת עיטון. עיטור בפתח המערה. ארכיאולוגימערכת מסתור97

שרידי מבנה באורך 6 מ׳ וברוחב 4.2 מ׳, שהשתמרו לגובה 4-2 נדבכים. בקרבת מקום אבן מזוזה, גת ושלושה אגנים  ארכיאולוגישרידי מבנה וגת98
חצובים בסלע. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

 גת חצובה בסלע, הכוללת משטח דריכה )במרכזו חצוב אגן מעוגל( ובור איגום .באזור פזורות מדרגות עיבוד.  ארכיאולוגיגת99
לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחיספלול ומדוכה. הידרולוגיספלולים100

באר הבנויה לצד הערוץ, מבנה בנוי 3 נדבכי אבן לא מסותתות )בריכה סתומה(, הפתח בצד דרום-מזרח, קטן  הידרולוגיביר א-שוכאך101
ומכוסה בתיל. תעלה קטנה כנראה קולטת נגר מהערוץ אל הבאר. נראה שהבאר לא עברה שיפוץ כלשהו..

1סקר נוכחי

1סקר נוכחיעץ אשל גדול. בוטניאשל102

חורבת עיטון 103
תחתית

בנקודה זו - עמוד גיר ושבר עמוד. בסקר הארכיאולוגי - שרידי יישוב בשטח כ-15 דונם. כולל קבר שייח׳, מערות  ארכיאולוגי
קבורה, מערכת מסתור, בורות מים, מתקנים חצובים בסלע ועוד.

סקר נוכחי, סקר 
ארכיאולוגי

2

2סקר נוכחימבנה בולט עם שתי קשתות בצד צפון. ארכיאולוגימבנה104

1סקר ארכיאולוגישרידי חווה חקלאית בשטח כשני דונם. שרידי מבנים, גלי אבנים, יסודות מבנה. חרסים ביזנטיים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיחווה חקלאית105

1סקר נוכחימערה קטנה מפולשת. ארכיאולוגימערה106

1סקר נוכחימערה עם פתח בנוי רבוע ולידה קמרון הרוס. ארכיאולוגימערה107

1סקר ארכיאולוגירוגם גדול שקוטרו 8 על 6 מ׳ וטראסות מסביבו. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגירוגם וטראסות108

2סקר נוכחימערה חצובה בולטת בנוף. ארכיאולוגימערה109

3סקר נוכחימערה עם שרידי ארון תבן-בוץ שמור יפה וחביות פח. ארכיאולוגימערה110

ריכוז של 46 קברים חצובים, רובם ככולם נשדדו בידי שודדי עתיקות וכוסו בסחף. בחלק מהקברים יש פיר קבורה  ארכיאולוגיקברים חצובים111
יחיד, ובחמישה קברים פתח המוביל לחדר קבורה בעל מקמרים. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

2סקר נוכחימערה עם שרידי בריח בכניסה. שרידי ארון מתבן ובוץ. ארכיאולוגימערה112

1סקר ארכיאולוגיבור מים חצוב. לא נסקר בשטח. הידרולוגיבור מים113

מערת קבורה 114
ובור מים

מערת קבורה בעלת חדר יחיד. בכל אחת מדפנות המערה למעט דופן הפתח, נחצב מקמר קבורה בעל שוקת וסה״כ  ארכיאולוגי
שלושה מקמרים. בקרבת מקום בור מים חצוב. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

מצבור אבני גזית הפזורות בשטח, ללא הקשר ברור. ייתכן כי נבזזו מחורבת נקיק הסמוכה ומסיבה לא ידועה נותרו  ארכיאולוגיאבני גזית115
בנקודה זו. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגישומרה בקוטר 3 מ׳ שהשתמרה לגובה של נדבך אחד. כ-10 מ׳ ממערב לה ,מערה הנראית טבעית. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה ומערה116

1סקר ארכיאולוגיבור מים גדול, עומקו 10.5 מ׳. באזור יש ערימות סיקול רבות. לא נסקר בשטח. הידרולוגיבור מים117

1סקר נוכחיאבן רבועה ובה חצוב אגן עגול. באזור יש מספר פתחי מערות, ספלולים במשטחי סלע קטנים. ארכיאולוגיאגן אבן חצוב118

1סקר ארכיאולוגיפזורת חרסים בשטח כחצי דונם, החרסים מהתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיפזורת חרסים119
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1סקר נוכחימערת מגורים עם פתח רבוע. כעין בודדה בקיר המערה. ארכיאולוגימערת מגורים120

שרידי יישוב גדול )כ-120 דונם(. מבנים, מערות, מכלאות, מערות קבורה ומתקנים חצובים בסלע. בנקודה זו - מבנה  ארכיאולוגיחורבת עיטון121
כיפתי יפה על מערה, ולצידו מערת מגורים.

3סקר נוכחי

מתקנים 122
חקלאיים

שרידי דרך כפרית התחומה בקירות שדה, מדרגות חקלאיות - טרסות, שני בורות מים. בור נוסף הוסב לשמש  ארכיאולוגי
כקולומבריום. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחימערת מגורים בעלת פתח בנוי היטב ופתח צדדי. ארכיאולוגימערת מגורים123

1סקר ארכיאולוגיגדרה ובור מים. לא נסקר בשטח. הידרולוגיגדרה ובור מים124

2סקר נוכחישישה שיזפים בולטים בפסגת הגבעה. מערת מגורים מעט ממזרח לפסגה. בוטניארכיאולוגיחורבת חריש125

1סקר ארכיאולוגישטח חקלאי מעובד במרכז ערוץ. בקרבת מקום יש טראסות וחמש ערימות סיקול קטנות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימתחם חקלאי126

1סקר ארכיאולוגישתי שומרות רבועות, מידותיהן 3 על 3 מ׳, נשתמרו לגובה נדבך אחד. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרות127

1סקר נוכחיבור פעמון בעומק 3.5 מ׳. לבור יש “דרגש״ בעומק 1.5 מ׳. קוטר הפתח 1.5 מ׳. הידרולוגיבור פעמון128

1סקר ארכיאולוגיפזורת חרסים בשטח פחות מחצי דונם, החרסים מתקופת הברזל ב׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיפזורת חרסים129

1סקר נוכחימערה רבועה חסרת גג, יש מעבר מפולש למבואת כניסה. ארכיאולוגימערה130

פסגת חורבת 131
חריש

1סקר נוכחיבפסגת הגבעה - יסודות מבנה. החורבה משתרעת גם באתרים הסמוכים. ארכיאולוגי

מערת קבורה 132
ובור מים

1סקר ארכיאולוגימערת קבורה הרוסה, בדפנותיה שרידי שמונה כוכי קבורה. צמוד למערה בור מים. לא נסקר בשטח. הידרולוגיארכיאולוגי

מערת קבורה סתומה בסחף אחרי שנפרצה בידי שודדי עתיקות. בקרבתה ממזרח, מערה ממוטטת בקוטר כ-8 מ׳.  ארכיאולוגימערת קבורה133
לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

2סקר נוכחימערה שקרסה חלקית - בקיר המערבי והצפוני כוכי קולומבריום. עוד אחד 5 מ׳ מערבה.. ארכיאולוגימערה134

1סקר ארכיאולוגייסודות שומרה עגולה בקוטר 3 מ׳ ובקרבתה ערימות סיקול. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה135

1סקר ארכיאולוגישתי מערות אי-רגולאריות באורך וברוחב 2.5 מ׳, בהן בוצעו חפירות שוד. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימערות136

1סקר נוכחייסודות מבנה מלבני, אורכו כ-10 מ׳ ורוחבו כ-5 מ׳, המחולק לשני חדרים. ארכיאולוגייסודות מבנה137

3סקר נוכחימתחם חפירות בתל עיטון. שטח התל כ-60 דונם. ראו הרחבה בסקירת אתרים מרכזיים. ארכיאולוגיחפירות138

2סקר נוכחיבור בעומק 7 מ׳, נראה שחלק מהתקרה קרס. הבור מטוייח עם שוקת אבן, ללא סימני חבלים. הידרולוגיבור139

1סקר ארכיאולוגייסודות שומרה עגולה בנוייה אבני גוויל, בקוטר 3.3 מ׳. לצידה בור מים חצוב. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה140

1סקר נוכחיריכוז מכלאות צאן ומעט מערות, לרובן ככולן פתח נמוך. ארכיאולוגימכלאות צאן141

2סקר נוכחימערה נמוכה, חלל באורך ורוחב 20 מ׳. קסדת מתכת ממלחמת העולם הראשונה. היסטורימערה142

1סקר נוכחישלוש חצרות חצובות מחוברות. ארכיאולוגיחצרות143

1סקר נוכחימערה קטנה )עומק 7 מ׳(, גובה 2.5 מ׳. מול הפתח כעין עמוד חצוב בקיר. ארכיאולוגימערה144
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3סקר נוכחיפתח מערכת המסתור בחורבת נקיק. בור פעמון עם ארבע אבני חוליה ולצידו אגן אבן. ארכיאולוגימערכת מסתור145

1סקר נוכחימערה נמוכה, בפתחה חבית חלודה. גיאומורפולוגימערה146

3סקר נוכחימתחם חפירות דרומי - תל עיטון. ארכיאולוגיחפירות147

1סקר נוכחיגשר רכבת מודרני, גבוה ובולט מעל ערוץ נחל פורה. אחרגשר רכבת148

2סקר נוכחימערה גדולה יחסית, ליד הפתח - בתוך המערה - יש בור מים, וכן יש במערה חדר דמוי מאגר מים מלבני. ארכיאולוגימערה149

1סקר ארכיאולוגיגת המשלבת משטח דריכה )בחלקו הצפוני גומות חצובות( ובור איגום. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיגת150

שלוש מערות. המערה הצפונית בגובה 2 מ׳, אורך 12 מ׳ ורוחב 7 מ׳. בדפנות המערה תאים חצובים. המערה האמצע׳  ארכיאולוגימערות כלך151
דומה,  עמוד תמך מנותץ בחלקה הפנימי. מצידי הכניסה בורות עגולים. בדפנות המערה אבוסים ושקתות. המקום 

בשימוש בדווים. המערה הדר׳ סתומה ומעליה שרידי קמרון.

סקר נוכחי, סקר 
ארכיאולוגי

2

בור בעומק 5 מ׳, כניסה מצפון. לבור יש חלל גדול יחסית, מדרגה של כמטר וחצי ואחריה מדרגות שחוקות,  הידרולוגימקווה?152
המתרחבות לגרם מדרגות כפול. נראה כמו מקווה טהרה. מעל לבור יש אגן אבן מלבני עם חור ניקוז.

2סקר נוכחי

2סקר נוכחיככל הנראה שומרה, קוטר 10 מ׳ וגובה 3 מ׳. 20 מ׳ ממזרח יש בור בעומק 2.5 מ׳, ספק מערה. ארכיאולוגישומרה153

1סקר ארכיאולוגימבנה מלבני שמידותיו 6.3 על 5.6 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימבנה מלבני154

מתקנים 155
חקלאיים

1סקר ארכיאולוגימערת מגורים, בור מים מטוייח, שני כבשני סיד. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגי

2סקר נוכחימערה עם פתח ממערב ופתח בגג. גובה 3 מ׳ ואורך 20 מ׳. תאי קולומבריום בעיקר בצד הדרומי, ופס תאים בצד הצפוני. ארכיאולוגימערה156

סקר נוכחי, סקר ריכוז מערות מגורים בחורבת נקיק. שטח היישוב כ-25 דונם. ארכיאולוגימערות מגורים157
ארכיאולוגי

2

3סקר נוכחיבאר עמוקה ומרשימה מעליה מסגרת בטון. סכנת נפילה, קינון יונים. בצמוד וממערב יסודות רבועים. הידרולוגיבאר עיטון158

1סקר נוכחיגורן במשטח סלע בולט, ולמרגלותיה בור עם אבני חוליה בצורת משולש. ארכיאולוגיגורן159

1סקר נוכחיריכוז בורות וחציבות בקרקע - בית קברות קדום. ארכיאולוגיחציבות160

מערת פעמון בגובה כ-5 מ׳. למערה יש פתח בתקרה וכן כניסה חצובה צדדית, המכוסה שרידי קמרון. בתחתית  ארכיאולוגימערת פעמון161
אולם הפעמון יש כוכי קולומבריום, המכוסים ברובם בסחף, ובצד האולם יש חללים קטנים.

1סקר נוכחי

1סקר נוכחיתמר מצוי בולט בערוץ נחל פורה. בוטניתמר162

מערה עם קמרון בנוי בחזיתה ופתח בגגו. מעל למערה יש עץ אשל. בכניסה למערה יש מה שנראה כמו צלב חצוב  ארכיאולוגימערה163
בסלע )זיהוי לא ודאי(.

1סקר נוכחי

3סקר נוכחימאגר מים עתיק עם עמוד תמך חצוב. קינון אוח באביב 2019. הידרולוגימאגר מים164

1סקר נוכחימערה עמוקה יחסית, סלעים גדולים בפתחה. גיאומורפולוגימערה165

אום א-שוקף 166
מערב

3סקר נוכחיקומפלקס מרשים של שרידי מבנים ומערות מגורים. ארכיאולוגי

1סקר נוכחימערה סתומה, אורך הפתח 3 מ׳, עומק 5 מ׳, גובה 1 מ׳. גיאומורפולוגימערה167
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1סקר נוכחימקבץ נרקיסים על גל אבנים. בוטנינרקיסים168

1סקר נוכחיגל אבנים בקוטר 5 מ׳ ובגובה חצי מ׳ ועליו עשרות נרקיסים. בוטנינרקיסים169

ריכוז חרסים ו-4-3 גלי אבנים בראש הכיפה ובמורדותיה )כנראה ערימות סיקול(. החרסים מהתקופות הביזנטית  ארכיאולוגיחרסים וגלי אבנים170
והערבית הקדומה. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

 שרידים 171
ארכיאולוגיים

1סקר ארכיאולוגיבור מים, ערימות סיקול וקירות שדה. שטח בן כשני דונם. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגי

1סקר נוכחיעץ תמר מצוי בגובה 5 מ׳ ומספר חוטרים לצידו. בוטניתמר מצוי172

2סקר נוכחימאגר מים עם ירידה נוחה מצד צפון. שרידי טיח, ארבעה פתחים שניים מהם אנכיים. חריתה בערבית. עומק 5 מ׳. הידרולוגימאגר מים173

1סקר נוכחיבור שעומקו הנוכחי 2 מ׳, אורך 2.5 מ׳ ורוחב 2 מ׳. נראה כהתמוטטות טבעית. גיאומורפולוגיבור174

מערה במדרון. עומקה כעשרה מטרים, גובהה כשני מטרים ובפנים מספר סלעים גדולים שהתמוטטו בעבר. מעל  גיאומורפולוגיבור הבטונדות175
פתח המערה שתי בטונדות ישנות, הבולטות בנוף.

1סקר נוכחי

1סקר ארכיאולוגישלושה רגמים עגולים בראש הגבעה. הקוטר של כל רוגם כ-5 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגירגמים176

1סקר נוכחיסלע בולט ולידו ככל הנראה אגן חצוב. ארכיאולוגיסלע177

1סקר נוכחימערה עם פתח נמוך, מוסתרת מהדרך. גיאומורפולוגימערה178

שרידי מבנה מקומר. שרד המסד וחלקים מארבעת העמודים הפינתיים, בעיקר העמוד הדרומי-מערבי. הכניסה  ארכיאולוגישרידי מבנה179
המקורית מצד צפון.

2סקר נוכחי

בור מים חצוב ומטוייח באורך 4 מ׳ וברוחב 3 מ׳. סמוך לפתח הבור יש בור שיקוע. לא נסקר בשטח. ייתכן שזהה  הידרולוגיבור מים180
ל״בור הבטונדות״, אך ממדיהם שונים.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחימחשוף קירטון, נסקר בתצפית בלבד. גיאומורפולוגימחשוף קירטון181

1סקר נוכחימערה אי-רגולרית, גובה 2.5 מ׳, אורך הפתח 3 מ׳. גיאומורפולוגימערה182

מבנה סגלגל 183
ומחצבות אבן

שרידי מבנה סגלגל, אורכו 5.6 מ׳ ורוחבו 4.8 מ׳ והשתמר לגובה נדבך אחד. ממזרח למבנה, שרידי מחצבות אבן. לא  ארכיאולוגי
נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגי4-3 מעגלי אבן הבנויים במרכז אוכף. קוטר כל מעגל 2.3 מ'. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימעגלי אבן184

1סקר נוכחימערות מגורים, חלקן מפולשות )השוליים המזרחיים של ח׳רבת אום א-שוקף(. ארכיאולוגימערות185

בור מים, סולם מתכת - ביולי 2019, ירידה של 3 מטרים עד למים. בבור יש שערות-שולמית מצויות ותאנה קטנה,  הידרולוגיבור מים186
ולצד הבור יש אגן אבן רבוע.

2סקר נוכחי

1סקר נוכחישלושה סכרי אבן לרוחב הערוץ. ארכיאולוגיסכרים187

2סקר נוכחיבור מים עמוק, סולם מתכת יורד אליו. ככל הנראה יש מים בבור. הידרולוגיבור מים188

ח׳רבת מע׳רת 189
אל-מג׳רדום

1סקר ארכיאולוגיאתר בשטח כ-12 דונם ברמת השתמרות נמוכה. קירות רחבים ומערה חצובה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגי

2סקר נוכחיחצר חצובה ובדופן המערבית מערת קולומבריום מטושטשת. מערות נוספות לא נסקרו. ארכיאולוגיחצר חצובה190
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באר אנטיליה, קוטר 3 מ׳. כמה מטרים עליונים בנויים אבנים מסותתות ורוב הבאר חצובה. שרידי אנטיליה )קמרון  הידרולוגיבאר191
הרוס מעל לבאר(. הבאר עמוקה מאד )עשרות מטרים(.

3סקר נוכחי

1סקר נוכחיאגן חצוב באבן ולידו בור עמוק הנראה טבעי. הידרולוגיאגן חצוב192

2סקר נוכחיבור פעמון שחלקו העליון בנוי ומזכיר באר. צמוד לדרך ג׳יפים - סכנת נפילה. הידרולוגיבור193

בור פעמון מטוייח. קוטרו 1.2 מ׳, עומק משוער 7 מ׳. כעשרה מטרים צפונה בור פעמון לו צוואר צר יחסית בעומק 1  הידרולוגיבור פעמון194
מ׳ ולצידו שפך עפר לבן. באזור עוברת דרך עתיקה.

1סקר נוכחי

2סקר נוכחיעמוד אבן בגובה 1.2 מ׳. ארכיאולוגיעמוד אבן195

דרך עתיקה, שרוחבה 2.5 מ׳. הדרך יורדת מראש שלוחה ומתעקלת במרכז האוכף, לכיוון דרום-מערב. הדרך  ארכיאולוגידרך עתיקה196
השתמרה לאורך קטע של כ-500 מ׳. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

כבשן סיד עגול חצוב. קוטרו 3 מ׳ ועומקו המרבי 2.5 מ׳. בפינה הצפונית-מערבית השתמר מעבר אוויר לליבוי האש.  ארכיאולוגיכבשן סיד197
לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

2סקר נוכחיבור פעמון ושוקת משולשת. הידרולוגיבור198

מכלאת צאן עם חצר גדולה. בצד מזרח מערה , עומק החלק החיצוני 3 מ׳ וחדר פנימי 3 מ׳. גובה המערה 2 מ׳. עוד  ארכיאולוגימכלאת צאן199
כוך קטן ממזרח והסתעפות צפונה. ג׳ריקנים. סימני חציבה בקיר.

1סקר נוכחי

מערת רועים בעלת שני חלקים, המעבר ביניהם כמעט סתום. באגף הצפוני, בצד צפון-מזרח שני חללים מעוגלים  ארכיאולוגימערה200
סתומים. בצד הצפוני-מערבי מחילה באורך כ-5 מ׳ ממנה מסתעפת מחילה צדדית. אולי מערכת מסתור סתומה.

1סקר נוכחי

1סקר ארכיאולוגישלושה בורות מים, עומקם בין 12-6 מ׳, קוטר הבורות בין 3-1 מ׳. לא נסקר בשטח. הידרולוגיבורות מים201

מבנה עות׳מאני הכולל חדר רבוע באורך וברוחב 4 מ׳, אליו נסמך מרחב סגלגל בקוטר 7 מ׳. המבנה השתמר לגובה  ארכיאולוגימבנה עות׳מאני202
כחצי מטר. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

ח׳רבת אום 203
א-שוקף

3סקר נוכחיכפר מרשים ביותר המשלב מערות מגורים ומבנים ציוריים. סכנת נפילה לבורות פתוחים. ארכיאולוגי

דרך עתיקה 204
ומכלאה

דרך עתיקה ברוחב 3 מ׳ המטפסת לכיוון דרום-מזרח. בצמוד אליה מכלאה קדומה הבנויה מאבני גוויל, אורכה 35 מ׳  ארכיאולוגי
ורוחבה 20 מ׳. ממזרח למכלאה טראסה ועליה פזורים חרסים. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחימשטח מפולס באורך עשרות מטרים מוקף גדר אבנים. בפינה הצפונית-מערבית יש אכילאה קטנת-פרחים. בוטניארכיאולוגימתחם205

1סקר נוכחיבור קטן סתום, מדרומו מערת רועים סתומה, בור פעמון בעומק 5 מ׳. ארכיאולוגיבור ומערה206

שרידי מבנה מלבני, אורכו 17 מ׳ ורוחבו 14 מ׳. עובי קירותיו 0.8 מ׳. על פני השטח גלוי נדבך יחיד. המבנה אינו צופה  ארכיאולוגימבנה207
לכל העברים אלא ממוקם במרכז הכיפה. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחימערה נמוכה. אורך 5 מ׳, עומק 8 מ׳, גובה 1 מ׳. ארכיאולוגימערה208

1סקר נוכחימערת מגורים גדולה יחסית. אורכה כ-15 מ׳ ובפתחה גדר אבנים. ארכיאולוגימערת מגורים209

1סקר נוכחימערה בעומק 5 מ׳ וברוחב 5 מ׳. חצר באורך 10 מ׳. נצפית היטב ממזרח. ארכיאולוגימערה210

1סקר נוכחיגל אבנים בגובה 1.5 מ׳ וקוטר 5 מ׳. ריכוז זהביות. ארכיאולוגיגל אבנים211
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 בור רחב באורך 7 מ׳ וברוחב 5 מ׳, עומק 3 מק. מכוסה זלזלת. בדפנות צפון ודרום המערה נמשכת, קשה לבדוק  ארכיאולוגימערה212
בגלל הסבך.

1סקר נוכחי

1סקר נוכחיתאנה מכוסה שרביטן צומחת מתוך בור, גובה העץ 2.5 מ׳. בצד מזרח חרוב בודד. הידרולוגיבור213

1סקר נוכחימערה, אורך הפתח 5 מ׳ וגובה 1.5 מ׳. מפולשת, במרכז המערה בור עמוק. ארכיאולוגימערה214

1סקר נוכחיגת באורך וברוחב 3 מ׳, עומק 15 ס״מ. ארכיאולוגיגת215

1סקר נוכחימחסה סלע בולט. גיאומורפולוגימחסה סלע216

1סקר נוכחימערה נמוכה. גובה הפתח 1.5 מ׳ ובחלק הפנימי 1 מ׳. אורך הפתח 4 מ׳, עומק כ-10 מ׳. גללי דרבן וקוצים. ארכיאולוגימערה217

מערת פעמון עם פתח כניסה גדול במדרון הצפוני. גובה המערה 11 מ׳, אורך 20 מ׳ ורוחב 16 מ׳. בתקרת המערה  ארכיאולוגימערת פעמון218
פעמון סתום ולידו פתח קטן פתוח. בכניסה למערה שתי תאנים.

2סקר נוכחי

1סקר נוכחיבור בעומק 5 מ׳, הפתח הראשי חסום בצמחי עופרית אירופית. אולם גדול יחסית בקוטר 15 מ׳. גיאומורפולוגימערה219

מתקנים 220
חקלאיים

ערימת סיקול בקוטר 7-6 מ׳ וגובה 1.7 מ׳, בקרבתה טרסה הבנויה מאבנים גדולות, רוחבה 80 ס״מ ואורכה 40-30  ארכיאולוגי
מ׳. מצפון לערימת הסיקול הגדולה, מכלאה בנויה אבני גוויל. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

2סקר נוכחישני אגנים חצובים בסלע זה לצד זה. מלבני באורך 1 מ׳, רוחב ועומק 0.5 מ׳ ועגול בקוטר ובעומק 0.5 מ׳. הידרולוגיאגנים חצובים221

1סקר נוכחימדוכה בקוטר 50 ס״מ ובעומק 15 ס״מ. הידרולוגימדוכה222

2סקר נוכחיבור חצוב ומפולש, בתוכו יש ריכוז יפה של שערות-שולמית. הידרולוגיבור חצוב223

1סקר נוכחימערה מפולשת - שתי חצרות פתוחות בקוטר 10-5 מ׳ ומעבר ביניהן באורך 3 מ׳. למרגלות המערה עוד שתי חצרות. ארכיאולוגימערה224

מערה עם שני אולמות. הכניסה לאולם הראשי דרך סדק רחב חצוב בסלע. אולם זה פתוח לחלוטין כלפי מעלה  ארכיאולוגימערת פעמון225
ובתוכו צומחת שיטת עלי-הערבה בגובה 7 מ׳. לאולם משני יש פעמון קטן ופתוח.

2סקר נוכחי

1סקר נוכחימערה חצובה, גובה הפתח 1 מ׳, אורך ורוחב 3 מ׳. גובה פנימי 1.5 מ׳. שפך עפר בחזית. ארכיאולוגימערה חצובה226

1סקר ארכיאולוגיערימת סיקול בקוטר 5.5 מ׳ המורכבת מאבני גוויל קטנות ובינוניות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיערימת סיקול227

1סקר נוכחימערכת של מערות שקרסו, ליד חלקן מדוכות חצובות בסלע. ארכיאולוגימערות228

מערה בעומק 5 מ׳, גובה 1.5 מ׳ ואורך 5 מ׳. עקבות בעלי חיים. למערה יש חצר באורך 5 מ׳ ובקדמתה ספלול. 15 מ׳  ארכיאולוגימערת רועים229
צפונית לפתח יש מדוכה בסלע.

1סקר נוכחי

1סקר נוכחיגב בעומק 15 ס״מ, אורך 1.5 מ׳ ורוחב 1.2 מ׳. זחלי יתושים. הידרולוגיגב סלע230

1סקר נוכחימחסה סלע מפולש. גיאומורפולוגימחסה סלע231

גת - בור איגום רבוע 1.5 מ' ומשטח דריכה 3X3 מ׳ לא רגולרי. יש תעלה לבור האיגום, קיר שבור בין המשטחים.  ארכיאולוגיגת232
במרכז משטח הדריכה ספלול חצוב.

1סקר נוכחי

1סקר נוכחימחסה סלע בולט, גובה 1 מ׳, אורך 2.5 מ׳, עומק 3 מ׳. גיאומורפולוגימחסה סלע233

1סקר ארכיאולוגיערימות סיקול. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיערימות סיקול234

1סקר ארכיאולוגיכבשן סיד חצוב ובנוי, קוטרו כ-4 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיכבשן סיד235
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1סקר ארכיאולוגיכבשן סיד בקוטר כ-5 מ׳. מכוסה ברובו באבנים ובעפר. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיכבשן סיד236

מבנה מתומן בגובה 1 מ׳ - באר ערבית של פלג עמראני משבט אל אחוויטאת. הבאר שופצה בתקופת המנדט  הידרולוגיבאר237
וטוייחה בטון עד לקרקעית )עומק כ-12 מ׳(. שופצה ע״י שני שבטים בדוויים ב-2008. הבאר נחפרה בתקופה 

העות׳מאנית. יש מים.

2סקר נוכחי

1סקר ארכיאולוגייסודות שומרה בעלת מתאר סגלגל, הבנוייה מאבני גוויל גדולות, וקוטרה הממוצע כ-2.5 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה238

מבנה מלבני באורך 6 מ׳ וברוחב 4.5 מ׳, הבנוי מאבני גוויל גדולות, והשתמר לגובה נדבך אחד. לאחר חורבנו, מולא  ארכיאולוגימבנה מלבני239
פנים המבנה באבנים קטנות. ייתכן שומרה. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

אתר בשטח כשמונה דונם ובו חמישה מעגלי אבנים שקוטרם כ-2 מ׳, הבנויים אבני גוויל בינוניות. ערימות סיקול  ארכיאולוגימעגלי אבנים240
פזורות בשטח. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגישרידי יישוב מתקופות רבות, במצב השתמרות גרוע. חרסים רבים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישרידי יישוב241

1סקר ארכיאולוגישלוש ערימות סיקול, קוטר כל ערימה הינו כ-4 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיערימות סיקול242

1סקר ארכיאולוגישתי ערימות סיקול, קוטרן כ-3.5 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיערימות סיקול243

1סקר ארכיאולוגישרידים דלים של יישוב. מתאר של מבנה רבוע באורך וברוחב 3 מ׳. חרסים מעטים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישרידי יישוב244

בודדה - מתקן ביתי להכנת שמן זית. כוללת משטח עבודה באורך 0.8 מ׳ ורוחב 0.7 מ׳, ובור איגום עגול בקוטר 0.5  ארכיאולוגיבודדה245
מ׳ ועומק 0.3 מ׳. בקרבת מקום שני ספלולים. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחימערה מפולשת נמוכה בעומק 3 מ׳ ואורך 3 מ׳. 10 מ׳ דרומה ספלול חצוב בסלע שטוח. ארכיאולוגימערה וספלול246

מערת קולומבריום גסה מלבנית, חפירה מסודרת עם כוכי קולומבריום בקיר הדרומי, הכוכים במצב השתמרות רע.  ארכיאולוגיקולומבריום247
עומק מרבי 4 מ׳, אורך 15 מ׳, רוחב 7 מ׳. מצפון משטח סלע עם חציבה דמויית ר׳.

2סקר נוכחי

דרך עתיקה הבנויה בשני שליש גובה המדרון ומטפסת לעבר חורבת מוץ. רוחב הדרך כ-5 מ׳ והיא תחומה ע״י שני  ארכיאולוגידרך עתיקה248
קירות מקבילים הבנויים אבני גוויל גדולות. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגיגת פשוטה החצובה בסלע. משטח דריכה ובור איגום. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיגת249

1סקר ארכיאולוגישומרה מרובעת שאורכה ורוחבה 2.5 מ׳, הבנויה מאבני גוויל בינוניות ומכוסה כיום באבני שדה קטנות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה250

1סקר נוכחימחסה סלע בגובה 1 מ׳, אורך ועומק 5 מ׳. גיאומורפולוגימחסה סלע251

1סקר נוכחיגל אבנים בקוטר 10 מ׳ ובגובה 1.5 מ׳. בצד מזרח גב סלע. ארכיאולוגיגל אבנים252

1סקר נוכחיגל אבנים ובקרבתו דרך עתיקה תחומה היטב באבנים ונראית בתצלום אוויר. ארכיאולוגיגל אבנים253

1סקר ארכיאולוגימתחם חקלאי הכולל קירות שדה וטראסות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימתחם חקלאי254

1סקר ארכיאולוגימבנה באורך 9 מ׳ וברוחב 7 מ׳, הבנוי מאבני גוויל גדולות. המבנה השתמר עד לגובה שלושה נדבכים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימבנה255

מבנה הבנוי אבני גוויל גדולות. מחצית המבנה נהרסה ונסחפה. אורך הקיר הצפון-מזרחי הוא כ-8 מ׳, אך שרדו כ-5  ארכיאולוגימבנה256
מ׳ בלבד. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

שומרה סגלגלה, אורכה כ-4 מ׳ ורוחבה 3 מ׳. השתמרה עד לגובה 4 נדבכים. בקרבתה טראסות, קווי תיחום חלקות  ארכיאולוגישומרה257
וערימות סיקול. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי
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1סקר נוכחיבור חצוב בצלע הגבעה. קוטר 5 מ׳, גובה מצוק 5 מ׳. סתום בעפר, גישה נוחה ממערב. מגודר. ארכיאולוגיבור חצוב258

1סקר נוכחיבור פתוח בקוטר 5 מ׳, עומק 7 מ׳. אנכי, מגודר. ארכיאולוגיבור פתוח259

1סקר ארכיאולוגימבנה רבוע באורך 7 מ׳ וברוחב 6.4 מ׳ הבנוי אבני גוויל. השתמר לגובה נדבך אחד. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימבנה260

שרידי יישוב בשטח כ-4 דונם. המבנים לא השתמרו שכן נבנו מלבנים ואבני גוויל קטנות. שלוש מערות, ספק  ארכיאולוגישרידי יישוב261
טבעיות ספק חצובות. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגיאבני גוויל וחרסים מעטים מתקופות שונות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיאבני גוויל262

1סקר ארכיאולוגישרידי שלוש שומרות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרות263

2סקר ארכיאולוגידרך עתיקה ברוחב 4 מ׳. הדרך תחומה מצד אחד באבני שדה גדולות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגידרך עתיקה264

1סקר ארכיאולוגימערה סגלגלה שהכניסה אליה דרך מסדרון חצוב. חסומה בסחף ומפולות. לא נסקרה בשטח. ארכיאולוגימערה265

2סקר נוכחימחשוף קירטון גדול ומרשים )גובהו כעשרה מטרים(.. גיאומורפולוגימחשוף קירטון266

1סקר ארכיאולוגישרידי קירות השייכים כנראה למבנים הרוסים, כשטח כדונם אחד, בנויים לרוב אבני גוויל. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישרידי יישוב267

שלושה מבנים הרוסים )מזוהים היטב בתצלום אוויר(, הגדול שבהם באורך 14 מ׳ וברוחב 7.5 מ׳. המבנים בנויים אבני  ארכיאולוגימבנים הרוסים268
גוויל, ושולבו בהם גם אבני גזית. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגיכ-20 ערימות סיקול קטנות בקצה מדרון תלול. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיערימות סיקול269

1סקר נוכחיבודדה מתקופת הבית הראשון. ארכיאולוגיבודדה270

1סקר נוכחימערה רדודה, גובה 1.2 מ׳ ועומק 3 מ׳. גיאומורפולוגימערה271

1סקר נוכחימערה ובור מים. גיאומורפולוגימערה272

ריכוז מבנים המוקפים קיר אבן. האתר נפגע קשות מחפירות שוד. מבנה עגול בקוטר 4.5 מ׳, ערימות סיקול, קירות  ארכיאולוגישרידי יישוב273
אבן, גדרת אבן ומערות קטנות. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

ח׳רבת חלת 274
א-סבק

יישוב קדום בראש כיפה, שנפגע קשות משוד עתיקות. מבנים שהשתמרו לגובה שני נדבכים, מערות מגורים  ארכיאולוגי
ומערות טבעיות. מצפון לאתר עוברת דרך עתיקה התחומה באבני גוויל גדולות ורוחבה 3-2 מ׳. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגיגת חצובה עם משטח דריכה ובור איגום. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיגת275

גדרת אבן באורך 25 מ׳ וברוחב 22 מ׳, הבנוייה אבני גוויל. בתחום הגדרה שתי מערות, הגדולה באורך 11 מ׳ וברוחב 7  ארכיאולוגיגדרת אבן ומערות276
מ׳ ובה שלושה אגפים. השנייה סתומה בסחף. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

2סקר ארכיאולוגיאבן עגולה בקוטר 1.5 מ׳ ובמרכזה חור רבוע, כנראה חלק מבית בד, שאינו נמצא באתרו. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיאבן עגולה277

רוגם וערימות 278
סיקול

אתר בשטח כ-10 דונם ובו רוגם וערימות סיקול )הגדולה בהן בקוטר כ-8 מ׳(. חרסים כלקוליתיים ומאוחרים יותר.  ארכיאולוגי
לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

שומרה רבועה הבנויה מאבני גוויל גדולות, אורכה ורוחבה 2 מ׳ וגובה השתמרותה הוא נדבך אחד. בקרבתה קו  ארכיאולוגישומרה279
אבנים היורד מנ״ג 441 עד לעמק שמצפון לאתר. בגיא העמוק שמצפון-מערה, יש סכרים הבנויים מאבני גוויל 

גדולות ומאפשרים עיבוד חקלאי. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחיגת רדודה, אופיינת לתקופת הברזל. ארכיאולוגיגת280



23
2

מס׳ 
שם האתראתר

סיווג האתר
דירוג מקור המידעתיאור האתר

חשיבות משניראשי

1סקר נוכחיצמד מערות קטנות ונמוכות במדרגת סלע. גיאומורפולוגימערות281

בית ארבעת 282
המרחבים

שרידי בית ארבעת המרחבים )בולטת שורת אבנים בדופן המזרחית(. לאתר הועתקו גיאופיטים ע״י תושבי נטע,  ארכיאולוגי
כנראה ללא הצלחה.

1סקר נוכחי

פתחי שני בורות מים חצובים הסמוכים זה לזה, וסתומים כיום בסחף. לאחד הבורות יש פתח רבוע ולשני יש פתח  הידרולוגיבורות מים283
עגול. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

מבנה רבוע בראש שלוחה. אורכו 5.8 מ׳ ורוחבו 3 מ׳. בנוי מאבנים גדולות והשתמר לגובה שני נדבכים. לא נסקר  ארכיאולוגימבנה284
בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

מעט גלי אבנים קטנים. בפסגה שני גלי אבנים וחבית מלאה מלט, בה נעוצה קורת מתכת. לפי הסקר הארכיאולוגי,  ארכיאולוגיתל כלך285
מצפון ומדרום לתל יש סוללות מוגבהות לאורך מאות מטרים. שרידים מתקופות שונות - כלקוליתית, ברונזה 

קדומה, ברזל ופרסית.

2סקר נוכחי

גת מרשימה, אורך ורוחב 7 מ׳. במרכז ובקצה משטח הדריכה אגנים עגולים בקוטר 1.2 מ׳ ותעלה ביניהם. בור איגום  ארכיאולוגיגת מרשימה286
עם מדרגות, בקיר המזרחי משולבים חרסים.

3סקר נוכחי

2סקר נוכחיאבן ים בקוטר 2 מ׳. ארכיאולוגיאבן ים287

1סקר ארכיאולוגירוגם בקוטר כ-4 מ׳. כחמישה מטרים דרומה, חציבה מלבנית בסלע, אולי כניסה למערה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגירוגם וחציבה288

שרידי יישוב בשטח 2-1 דונם, שנפגע קשות מעבודות פיתוח צבאיות. אבני גזית מעובדות ומעט שברי חרסים.  ארכיאולוגישרידי יישוב289
מנקודה זו יוצאים קירות אבנים לארבעה כיוונים, כנראה לצרכי חלוקה חקלאית. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחימערה בעלת שני חדרים ומעבר צר לבור נוסף. ארכיאולוגימערה290

מספר רגמים מעוגלים הבנויים על משטח סלע ישר, קוטרם 4-3 מ׳. אל חלק מהרגמים מוביל קו אבנים הבנוי אבני  ארכיאולוגירגמים291
גוויל גדולות ונמשך לאורך כ-30 מ׳. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחימערה גדולה מפולשת. קוטר התקרה הפתוחה 10 מ׳ ועומק 5 מ׳. כניסה קלה ממזרח. ארכיאולוגימערה292

1סקר נוכחימבנה רבוע חסר גג, נשמר לגובה 1.5 מ׳. פתח ממזרח. במערב גומחה עגולה. ארכיאולוגימבנה293

2סקר נוכחימאגר מים בעומק 5 מ׳, ירידה אליו קשה. שרידי טיח. 5 מ׳ דרומה בור פעמון עמוק בקוטר 1 מ׳. יש סכנת נפילה. הידרולוגימאגר294

מבנה רבוע שנשמר עד לגובה 2.5 מ׳ בקיר הדרומי. פסגת חורבת בניה. גומחה גדולה במערב וגומחות נוספות בצפון  ארכיאולוגימבנה295
ובדרום.

3סקר נוכחי

שמונה ערימות סיקול מעגליות )אולי טומולי(, קוטר כל ערימה הוא 4-3 מ׳. המסד הינו אבני גוויל בינוניות ועליהן  ארכיאולוגיערימות סיקול296
שפוכות אבני גוויל קטנות. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגישומרה ריבועית שאורכה ורוחבה 3 מ׳, השתמרה עד לגובה שני נדבכים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה297

1סקר ארכיאולוגיכבשן סיד חצוב ובנוי. קוטרו כ-4 מ׳ ועומקו כ-2.3 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיכבשן סיד298

2סקר נוכחימבנה מקומר שמור יחסית. נשמרו קירות דרומי ומזרחי במלואם וקטע מהגג. קיר מערבי וצפוני פחות שמורים. ארכיאולוגימבנה299

3סקר נוכחיבתולת בית בד בגובה 1.7 מ׳ ואורך 1 מ׳. לידה שתי אבנים נוספות, אחת כנראה בתולה והשנייה אבן סף. ארכיאולוגיבית בד300

1סקר ארכיאולוגימצבור אבני בנייה המשתרע על פני כדונם אחד. מדרום לאתר, קיר טרסה הבנוי מאבנים גדולות מאד. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימצבור אבני בנייה301
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שרידי יישוב בשטח כ-16 דונם. שרידי מבנים ומתחת להם מערות הסתומות בסחף. מחילות מסתור, גדרות  ארכיאולוגיחורבת מוץ302
ומכלאות. ממזרח לאתר תועד בור חצוב עם מדרגות לולייניות וכן מערת קבורה עם כוכים. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

מערת 303
קולומבריום

מערת קולומבריום. הכניסה דרך פיר עגול בקוטר 3 מ׳. בדופן הצפונית יש כניסה לחלל מוארך באורך 5.5 מ׳ וברוחב  ארכיאולוגי
2.5 מ׳ ובו כוכי קולומבריום. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחימערת מגורים עם כניסה בנויה היטב. ארכיאולוגימערת מגורים304

מבנים וערימות 305
סיקול

1סקר ארכיאולוגימבנים מעגליים בקוטר 5-4 מ׳, שהשתמרו לגובה נדבך אחד בלבד. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגי

2סקר נוכחידרך עתיקה בציר צפון-דרום, רוחבה 3 מ׳. שביל מסומן ירוק. ארכיאולוגידרך עתיקה306

1סקר נוכחישלוש חצרות חצובות. ארכיאולוגיחצרות307

1סקר נוכחיחציבה דמויית קבר מלבני. אורך 2.5 מ׳, רוחב 0.7 מ׳, עומק 2 מ׳. מתרחבת למטה. מעט ממערב מערת פעמון. ארכיאולוגיחציבה ומערה308

שרידי יישוב קטן בשטח 10-8 דונם. לחלק מהמבנים מתאר רבוע ולאחרים מתאר מעוגל. שרידי מערות, טרסות  ארכיאולוגישרידי יישוב309
ובורות מים. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחיתאנה צומחת מתוך בור, גובהה 2.5 מ׳. קצת ממזרח בור עמוק עם פתח צר. הידרולוגיתאנה310

דרך עתיקה היורדת מח׳רבת אום נח׳לה מערבה. רוחב הדרך כ-5 מ׳ והיא תחומה ע״י שני קירות מאבני גוויל  ארכיאולוגידרך עתיקה311
בינוניות. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגירוגם אבנים בראש כיפה. קוטרו 7-6 מ׳ והוא השתמר לגובה 70 ס״מ. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגירוגם312

מחצבת קירטון 313
ובור מים

מחצבת קירטון תת-קרקעית גדולה, במרכזה יש עמוד חצוב התומך בתקרה. בדופן המחצבה ניכרים שרידי  ארכיאולוגי
מקמרים, ייתכן שריד למערת קבורה שנהרסה ע״י המחצבה. מחילה קרסטית אליה ניתן לגשת מהמחצבה. 20 מ׳ 

ממזרח בור פעמון בעומק 7 מ׳. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגיגת קטנה וחצובה בסלע, כוללת משטח דריכה ובור איגום. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיגת314

1סקר נוכחימדוכה בקוטר 40 ס״מ ובעומק 30 ס״מ, חצי מלאה. הידרולוגימדוכה315

1סקר ארכיאולוגיספלול חצוב בסלע. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיספלול316

1סקר ארכיאולוגיבור מים חצוב. קוטר הפתח 0.8 מ׳ ועומק הבור 5 מ׳. בקרבתו סוללת עפר. לא נסקר בשטח. הידרולוגיבור מים317

יסודות שומרה מלבנית באורך 6 מ׳ וברוחב 3 מ׳, הבנויה מאבני שדה. השומרה השתמרה עד לגובה שני נדבכים. לא  ארכיאולוגישומרה318
נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגיערימת סיקול בקוטר 3 מ׳ הניצבת על גבי טראסה ברוחב 0.9 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיערימת סיקול319

1סקר ארכיאולוגיערימת סיקול בקוטר 3 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיערימת סיקול320

שרידי מתקן 321
חקלאי

1סקר ארכיאולוגישרידי מתקן חקלאי חצוב, אולי גת, המכוסה בצמחייה ובסחף. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגיערימת סיקול בקוטר 7-6 מ׳ במרכז השלוחה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיערימת סיקול322

1סקר ארכיאולוגישומרה מלבנית באורך 3.2 מ׳ וברוחב 2.8 מ׳ הבנויה מאבני גוויל. סביבה יש קירות שדה רבים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה323
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מערה קטנה. גובה 1.5 מ׳, עומק 6 מ׳ ורוחב 3 מ׳. הפתח בנוי. ממזרח יש גדם עץ גדול. שרידי מבנה מדרום. בסקר  ארכיאולוגימערה324
הארכיאולוגי מתוארים כאן שני מבנים עות׳מאניים שחלקם התחתון נחצב בסלע .

1סקר נוכחי

1סקר נוכחיצמד גומחות קטנות במדרון, נראות ממרחק. גיאומורפולוגיגומחות325

1סקר נוכחיבור בעומק 3 מ׳ ובקוטר 2 מ׳, לא מטויח. לידו מערה נמוכה עם שני פתחים. ארכיאולוגיבור ומערה326

שרידי יישוב. ריכוז של 6-5 מערות גדולות וטבעיות, קוטר כל אחת מהן הוא 30-20 מ׳. בפתחי המערות הוקמו  ארכיאולוגיח׳רבת אום נח׳לה327
מכלאות ובתוכן הוקמו קירות חוצצים. נסקר בתצפית בלבד.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגייסודות שומרה מלבנית, באורך 4 מ׳ וברוחב 3 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה328

1סקר ארכיאולוגייסודות שומרה עגולה, בקוטר 2.5 מ׳, הבנויה מאבני גוויל גדולות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה329

1סקר ארכיאולוגיערימת סיקול בנוייה אבנים קטנות, קוטרה 10 מ׳ וגובהה יותר מ-3 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיערימת סיקול330

1סקר ארכיאולוגישרידי שומרה במדרון. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה331

מערות וערימות 332
סיקול

1סקר ארכיאולוגיארבע מערות חצובות בסלע. בקרבתן ריכוז ערימות סיקול. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגי

חציבות וקיר 333
שדה

חציבות בראש כיפה, בצד המערבי קיר הבנוי מאבני גוויל גדולות, אורכו 30 מ׳ ורוחבו 2 מ׳. כנראה סימן גבול בין  ארכיאולוגי
חלקות חקלאיות. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגיספלול החצוב במשטח סלע המורם מעל לסביבתו. קוטרו 45 ס״מ ועומקו 50 ס״מ. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיספלול334

 סקר נוכחי, מאגורה באורך 6 מ׳ וברוחב 4 מ׳, גובה 2.5 מ׳. בכניסה למאגורה הרבה ערימות צמר כבשים. הידרולוגימאגורה335
סקר ארכיאולוגי

1

שני אשלים, חד-גזעי ודו-גזעי, ולצידם גלי אבנים. בסקר הארכיאולוגי מתוארים כאן שרידי מבנה שהריסותיו מכסות  בוטניאשלים336
שטח של כ-100 מ״ר.

 סקר נוכחי, 
סקר ארכיאולוגי

1

1סקר נוכחימערה בגובה 1 מ׳, עומק 3 מ׳. יש מוקד מדורה. בחזית המערה מספר עוזררים. גיאומורפולוגימערה337

כבשן סיד בצלע המדרון. הדופן במדרון חצובה והדופן הנגדית בנויה. בדופן זו נמצאו שני פתחים כנראה לכניסת  ארכיאולוגיכבשן סיד338
אוויר. קוטר הכבשן כ-3 מ׳ ועומקו 1.6 מ׳. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגיכבשן סיד בקוטר 5 מ׳ ובעומק 2 מ׳. בנוי מאבני גוויל גדולות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיכבשן סיד339

משטח סלע, במרכזו גב סלע דמוי עין, אורך 70 ס״מ, רוחב 20 ס״מ, עומק 15 ס״מ. יש אצות. שתי תעלות למשטח.  הידרולוגימשטח סלע340
בצד דרום-מערב ספלול עם מים.

1סקר נוכחי

שומרה סגלגלה באורך 4.5 מ׳ וברוחב 2.5 מ׳ הבנויה אבני גוויל בינוניות. בקרבתה נמצאו שתי ערימות סיקול. לא  ארכיאולוגישומרה341
נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגיערימת סיקול גדולה שאורכה 3.8 מ׳ ורוחבה 3.3 מ׳. בקרבתה יש קיר שדה ארוך. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיערימת סיקול342

שני מבני אסבסט ישנים )הגג קרס מזמן והשברים פזורים בשטח( ולצידם ארבעה אקליפטוסים, אחד מהם גדול  היסטורינ״ג 343299
ומצל.

2סקר נוכחי

1סקר ארכיאולוגישומרה רבועה באורך וברוחב 2.8 מ׳ הבנויה אבני גוויל גדולות ובינוניות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה344
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2סקר נוכחיבאר בקוטר 1.5 מ׳, בנויה אבנים לא מסותתות. צמודה לדרך העפר ומגודרת. עומק לא ידוע. הידרולוגיבאר345

2סקר נוכחיבור פעמון גדול במיוחד, קוטר הפתח 3 מ׳ ועומק הבור כ-10 מ׳. ארכיאולוגיבור346

שומרה מלבנית באורך 4 מ׳ וברוחב 3.4 מ׳. בנויה מאבני גוויל. בפתח השומרה שתי מזוזות שנותרו באתרן. לא נסקר  ארכיאולוגישומרה347
בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגישרידי יישוב בשטח כ=5 דונם. חרסים רבים. נראה שהמבנים היו בנויים לבני בוץ ולכן לא השתמרו. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישרידי יישוב348

ריכוז מתקנים 349
חקלאיים

רוגם בקוטר 9 מ׳, שומרה באורך 3.2 מ׳ וברוחב 2.8 מ׳, בודדה להפקת שמן זית, ושתי שומרות נוספות. לא נסקר  ארכיאולוגי
בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

מתקנים 350
חקלאיים

שומרה מלבנית באורך 6.1 מ׳ וברוחב 4.8 מ׳, מחולקת לשני חדרים. נשתמרה לגובה שני נדבכים. כניסה לחלל תת- ארכיאולוגי
קרקעי חצוב וסתום בסחף. גת, שלושה ספלולים חצובים ורוגם בקוטר 5 מ׳. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגיכבשן סיד במדרון. הדופן למדרון חצובה, והדופן לעבר הערוץ בנויה סוללת עפר ואבנים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיכבשן סיד351

פסגת גבעת גומר. מוט מתכת עגול נעוץ במשטח בטון. תצפית היקפית, בצפון עד מחצבת עציונה ובדרום עד הר  נוףגבעת גומר352
להבים. בסקר הארכיאולוגי - שרידי קיר ממבנה קדום שנהרס, ערימות סיקול וטראסות..

3סקר נוכחי

1סקר נוכחיגדר אבנים, ייתכן תוואי שביל עתיק. ארכיאולוגיגדר אבנים353

1סקר נוכחיחציבה קטנה סתומה, נראית מהדרך. ארכיאולוגיחציבה354

ערימת סיקול 355
וטראסה

1סקר ארכיאולוגיערימת סיקול המורכבת מאבני סיקול קטנות ובינוניות ולצידה טראסה )ייתכן מודרנית(. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגי

1סקר נוכחימשטח סלע גדול ובו שני ספלולים עם אצות. הידרולוגימשטח סלע356

שתי דרכים כפריות התחומות באבני גוויל משני צידיהן, בכיוון צפון-מזרח - דרום-מערב, בקרבתן ערימות סיקול  ארכיאולוגידרכים עתיקות357
וחציבות בסלע. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגימערה טבעית מוקפת גדר אבנים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימערה358

1סקר ארכיאולוגימערת קבורה שנשדדה בעבר והתכסתה בסחף. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימערת קבורה359

 סקר נוכחי, בור מים יבש. הפתח באורך 1.2 מ׳ וברוחב 0.5 מ׳, עומק 5 מ׳. יש סימני חבלים בשפת הבור. הידרולוגיבור מים360
סקר ארכיאולוגי

1

1סקר נוכחיגשר רכבת מודרני, גבוה ובולט מעל אפיק נחל שקמה. אחרגשר רכבת361

1סקר נוכחישתי מערות קבורה חצובות בסלע. ארכיאולוגימערות קבורה362

1סקר ארכיאולוגישומרה מלבנית באורך 3.4 מ׳ וברוחב 2.8 מ׳, בנויה מאבני גוויל. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה363

1סקר ארכיאולוגישרידי שומרה מלבנית הבנוייה מאבני גוויל גדולות. אורכה 4.2 מ׳ ורוחבה 3.8 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה364

1סקר נוכחיסרקופג שבור ולידו שתי מערות קבורה מתקופת הבית השני. ארכיאולוגיסרקופג365

1סקר נוכחירוגם מודרני בפסגת הגבעה. אחררוגם366

1סקר נוכחיגת סתומה בעפר, אורך 3 מ׳ ורוחב 2 מ׳. ארכיאולוגיגת סתומה367
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1סקר נוכחיבור פעמון עמוק, קוטר 2.5 מ׳. במטר העליון יש נדבכי אבן ומתחתיהם הבור חצוב בסלע. הידרולוגיבור368

1סקר ארכיאולוגיערימת סיקול בקוטר 3 מ׳, התחומה ע״י מעגל אבנים גדולות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיערימת סיקול369

1סקר נוכחיאגן אבן דק יחסית ושקוע בקרקע )מכוסה חלקית בקרקע(. ארכיאולוגיאגן אבן370

 סקר נוכחי, מחשוף סלע בולט, ככל הנראה יש בתחומיו מערות. נסקר בתצפית מרחוק בלבד. גיאומורפולוגימחשוף סלע371
סקר ארכיאולוגי

1

1סקר ארכיאולוגיריכוז חרסים גדול במדרון, כנראה קשור לפעילות חקלאית ולדישון חלקות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיריכוז חרסים372

מכלאות צאן, מערות מגורים ורועים בשטח )בעיקר בין האוכף לפסגת הגבעה, ומדרום לפסגה(. החורבה משתרעת  ארכיאולוגיחורבת גומר373
בשטח כ-15 דונם, כולל מערכת מסתור בתוך מערת בית בד..

 סקר נוכחי, 
סקר ארכיאולוגי

2

1סקר ארכיאולוגימערות קבורה שחלקן חסומות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימערות קבורה374

שרידי שומרה מלבנית, אורכה 8.3 מ׳ ורוחבה 3.8 מ׳, השתמרה לגובה שני נדבכים. קיר שדה מוביל לשומרה. כ-7 מ׳  ארכיאולוגישומרה375
מדרום לשומרה, ספלול חצוב. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגימערה סגלגלה בעלת פתח רחב, אורכה 17 מ׳ ורוחבה 6 מ׳. המערה מלאה בסחף רב. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימערה376

1סקר נוכחימאגר מים חצוב. בקיר המערבי דיפון אבן ומעליו טיח. הירידה למאגר קשה ללא חבלים. הידרולוגימאגר מים377

1סקר ארכיאולוגירוגם בקוטר 4 מ׳, הבנוי מאבני שדה קטנות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגירוגם378

כבשן סיד בקוטר 3 מ׳, חלקו העליון בנוי וחלקו התחתון חצוב בסלע. באזור יש קירות שדה וערימות סיקול. לא  ארכיאולוגיכבשן סיד379
נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגישני קברי פיר בעלי מתאר מלבני משני עברי הגיא. הקברים נשדדו בעבר ונתמלאו בסחף. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיקברי פיר380

1סקר ארכיאולוגישומרה הבנויה מאבני גוויל גדולות, ומידותיה 3.4 מ׳ על 3.1 מ׳. טראסות בקרבת השומרה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה381

1סקר ארכיאולוגישומרה רבועה באורך וברוחב 4.5 מ׳, הבנויה מאבני שדה גדולות. בקרבתה יש ערימות סיקול. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה382

מערת קבורה עגולה, עם גומחות עגולות יפות בעיקר בחדר הפנימי. בחדר החיצוני הגומחות מטושטשות יותר.  ארכיאולוגימערת קבורה383
כנראה היה במקום שימוש משני כמכלאת צאן עם קיר אבן בכניסה.

2סקר נוכחי

מתחם חקלאי שחולק לחלקות ע״י קירות אבן. אורך החלקות 300 מ׳ ורוחבן 50 מ׳. בתוך החלקות פזורות ערימות  ארכיאולוגימתחם חקלאי384
סיקול. לא נסקר בשטח..

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגיערימת סיקול בנויה מאבנים קטנות ובקוטר 7 מ׳, ובקרבתה עוד שתי ערימות קטנות יותר. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיערימות סיקול385

שומרה מלבנית, אורכה 7.5 מ׳ ורוחבה 3.9 מ׳. בנויה אבני גוויל גדולות ובקרבתה שני רגמים. במורד הגבעה שלוש  ארכיאולוגישומרה386
מערות כנראה טבעיות. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

מערת קבורה 387
סתומה

מקומה של מערת הקבורה המפוארת בחורבת כישור. המערה סתומה לחלוטין בעפר, וניתנת לזיהוי ע״י שני  ארכיאולוגי
בזנ״טים הנעוצים בקרקע.

סקר נוכחי, עמוד 
ענן

3

1סקר ארכיאולוגיחלקה חקלאית המוקפת קיר שדה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיגדרת אבן388

1סקר ארכיאולוגישומרה מלבנית, אורכה 3.2 מ׳ ורוחבה 2.8 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה389

2סקר נוכחימערה ובה מצבור מרשים של עצמות בעלי חיים. זואולוגימערה390
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1סקר ארכיאולוגימבנה סגלגל בקוטר כ-3 מ׳, ייתכן ששימש כשומרה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימבנה סגלגל391

יישוב קטן בשטח כשני דונם. בראש הכיפה מבנה מרכזי שאורכו ורוחבו 7.5 מ׳. בצפון האתר שרידי מבנה נוסף  ארכיאולוגישרידי יישוב392
שהשתמר לגובה שני נדבכים. במורדות הדרומיים חללים תת-קרקעיים. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

באר כישור 393
צפונית

באר אנטיליה עתיקה. ב-2.5 המטרים העליונים אבנים מסותתות ומתחת הבאר חצובה. יש סימני חבלים. בדופן  הידרולוגי
הצפונית יש אבנים הרודיאניות. אגן אבן מונוליתי בגובה 1 מ׳ מצד דרום. הבאר אינה עגולה, מגודרת.

3סקר נוכחי

באר כישור 394
מערבית

באר מגודרת לצד הדרך. באר אנטיליה רומית, בדופן המזרחית יש אבנים מסותתות ומעליהן פינת מבנה הבנוי  הידרולוגי
אבנים קטנות. )מהמבנה נותרו היסודות בלבד(.

2סקר נוכחי

1סקר ארכיאולוגישרידי מבנה חקלאי )שומרה?(, בור, מכלאה בקוטר 6 מ׳, שתי מערות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיריכוז מתקנים395

1סקר נוכחישתי מערות סתומות ולצידן בור פתוח בקוטר 3 מ׳ ובעומק 5 מ׳, המוקף בגדר תיל. ארכיאולוגימערות ובור396

1סקר ארכיאולוגיבור מים חצוב. קוטר הפתח 0.9 מ׳ ועומקו כיום כ-4 מ׳. לא נסקר בשטח. הידרולוגיבור מים397

ככל הנראה בור מגודר ובחזיתו עץ תאנה בולט. נסקר בתצפית בלבד. בסקר הארכיאולוגי מצויין במקום זה כבשן  הידרולוגיבור398
סיד חצוב, ולידו פיר מלבני המוביל למערת קבורה סתומה.

סקר נוכחי, סקר 
ארכיאולוגי

1

באר כישור 399
דרומית

3סקר נוכחיבאר בקוטר 1.5 מ׳ הבנויה אבנים מסותתות היטב ומוקפת גדר תיל. סביב הבאר “מסגרת אבן״ בקוטר 7 מ׳. הידרולוגי

מערת קבורה עם פיר כניסה חצוב, שנפגעה בידי שודדי עתיקות. במערה קברי מקמרים, והיא מלאה אדמת סחף  ארכיאולוגימערת קבורה400
ועצמות אדם. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחיבית מערה )כניסה ממערב( עם עמוד תמך פנימי. ארכיאולוגיבית מערה401

1סקר ארכיאולוגיריכוז חרסים בשטח כחצי דונם, הקשור ככל הנראה לפעילות חקלאית. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיריכוז חרסים402

1סקר ארכיאולוגימבנה מלבני הבנוי מאבנים גדולות, אורכו 7 מ׳ ורוחבו 4 מ׳. בקרבתו ספלול חצוב בסלע. ארכיאולוגימבנה403

צמד בורות עם כניסה משותפת, המופרדים בקיר אבן. לכל בור יורד גרם מדרגות לולייני צר, ייתכן מקווה משוכלל.  הידרולוגיבורות404
המתחם מגודר ובחזיתו צומחת שיטת עלי-הערבה.

2סקר נוכחי

1סקר נוכחיבור מים הבנוי במדרון הגבעה. הידרולוגיבור מים405

סכר הבנוי מאבני גוויל. אורכו כ-60 מ׳ ורוחבו 1.6 מ׳. הסכר נפרץ כנראה על ידי שטפונות. מצפון לסכר ובשלוחות  ארכיאולוגיסכר406
הסובבות אותרו שרידי קירות שנועדו ככל הנראה לתעל מים אל הסכר. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

מערת קבורה חצובה ובה חמישה מקמרים, בכל מקמר חצובות 4-3 שקתות קבורה. בין שניים מהמקמרים חרותה  ארכיאולוגימערת קבורה407
כף תמר. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגישלוש מערות חצובות בראש גיא. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימערות408

ריכוז קברים בתחתית השלוחה, חלק מבית הקברות הצפוני של חורבת כישור. שישה קברים חצובים שנשדדו בעבר,  ארכיאולוגיקברים409
מערת קבורה ובה שישה מקמרים ו- 19 משכבי קבורה. לא נסקר בשטח.

3סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחיבית מערה ובמרכזו עמוד תמך בנוי. בולט בנוף. ארכיאולוגיבית מערה410

מבנה רבוע )כנראה שומרה(, אורכו 3.6 מ׳ ורוחבו 3.4 מ׳ והוא בנוי אבני שדה גדולות. כניסה צרה בדופן המערבי.  ארכיאולוגימבנה רבוע411
באזור קירות שדה וערימות סיקול. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי
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1סקר נוכחיגורן ערבית במשטח סלע )מתאר לא ברור(. ארכיאולוגיגורן412

1סקר נוכחימערת אולם, גובה 3 מ׳ ועומק 7 מ׳. כנראה מחצבת אבן. ארכיאולוגימערה413

2סקר ארכיאולוגימערת קבורה בעלת פיר מלבני חצוב בעומק 2.5 מ׳, ובקרקעיתו חדרון עם מקמרי קבורה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימערת קבורה414

מתקנים 415
חקלאיים

גת חצובה בסלע הכוללת משטח דריכה ובור איגום. מוקפת בקיר שדה. כ-50 מ׳ מערבה, גדרת אבנים קטנה, שני  ארכיאולוגי
ספלולים חצובים ומערה קטנה וממוטטת. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

שרידי יישוב קטן בשטח כשלושה דונם. שרידי מבנים דלים, מערות מגורים ובור מים. ספלולים מעטים. נראה שהיה  ארכיאולוגישרידי יישוב416
מיושב עד לדורות האחרונים. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגישרידי שומרה הבנויה מאבני גוויל בינוניות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה417

1סקר נוכחיבור מים שתקרתו קרסה, יש חור דלייה. עומק 5 מ׳. הידרולוגיבור מים418

החורבה מתפרסת בשטח נרחב )130 דונם( עם שרידי מבנים, גדרות אבן ומערות. רק החלק המערבי של החורבה  ארכיאולוגיחורבת כישור419
נסקר בשטח.

סקר נוכחי, סקר 
ארכיאולוגי

3

מבנה גדול דמוי שומרה, הבנוי אבנים גדולות מאד. אורכו 5 מ׳ ורוחבו 3.8 מ׳, השתמר לגובה ארבעה נדבכים. אולי  ארכיאולוגימבנה גדול420
מגדל שמירה צבאי. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגי5-4 ערימות סיקול בראש גיא. לערימות מתאר סגלגל וקוטרן 2.5 מ'. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיערימות סיקול421

1סקר נוכחימערה שחזיתה קרסה. גובה 1.5 מ׳, אורך 7 מ׳, רוחב 5 מ׳. יש מוקד מדורה וקיר אבן בכניסה. גיאומורפולוגימערה422

יסודות מבנה מעוגל בראש שלוחה. קוטרו החיצוני כ-4.5 מ׳ וקוטרו הפנימי כ-3 מ׳. ממערב למבנה יש סוללת עפר.  ארכיאולוגייסודות מבנה423
לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

מערה בעומק 3 מ׳ ובאורך 5 מ׳. בקצה הפנימי יש מערת קבורה עם חזית חצובה היטב, בתוכה גומחות מקושתות  ארכיאולוגימערת קבורה424
)מחייבת זחילה(.

2סקר נוכחי

1סקר נוכחימערה בעומק 10 מ׳. גיאומורפולוגימערה425

חורבת כישור 426
מזרח

פתחי מערות, ספלולים, חציבות, חפירות שוד ישנות. כנראה חלק מבית הקברות הדרומי של חורבת כישור. לא  ארכיאולוגי
נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

ריכוז מתקנים 427
חקלאיים

ככל הנראה שרידי חווה חקלאית. שרידי מספר מבנים, מערה בקוטר 6 מ׳ המוקפת גדרה בנויה מאבני שדה, ממזרח  ארכיאולוגי
מתקנים חצובים - בודדה להפקת שמן ואגן אבן. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחימערה ומעליה משטח סלע עם מדוכה סדוקה, סוג של פתח אוורור. ארכיאולוגימערה428

1סקר ארכיאולוגישמונה בורות מים ומערות פעמון, עומק חלק מהמערות מגיע ליותר מ-13 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיבורות ומערות429

1סקר נוכחימערה עם פתח בגג וספלולים לידה. ארכיאולוגימערה430

ח׳רבת אום 431
מולסים

1סקר נוכחישרידי מגדל שמירה, מספר יסודות מבנים ומערה. ארכיאולוגי

1סקר נוכחיבודדה. ארכיאולוגיבודדה432
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גת חצובה הכוללת משטח דריכה ובור איגום. ממערב לגת, מערה ממוטטת ובתקרת הנארי הנפולה שלה יש ספלול  ארכיאולוגיגת ומערה433
חצוב. במרחב יש ערימות סיקול וקירות שדה. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

שתי מערות קבורה צמודות, חלק מבית הקברות הדרומי של חורבת כישור. באחת המערות, תשעה מקמרי קבורה  ארכיאולוגימערות קבורה434
ובכל אחד מהם שתי שקתות קבורה. במערה השנייה, חדר מבוא, פתח בנוי מעליו מסותת גמלון משולש ואולם 

קבורה עם 12 כוכים. לא נסקר בשטח.

3סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגישומרה רבועה באורך 3.4 מ׳ וברוחב 2.8 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה435

1סקר ארכיאולוגישני קברי ארגז חצובים בסלע. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיקברים436

חרסים ושברי 437
זכוכית

1סקר ארכיאולוגימצבור גדול של חרסים ושברי זכוכית במעלה ערוץ קטן. סמוך למקום נתגלו שרידי טראסות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגי

.מבנה מלבני שאורכו 5.1 מ' ורוחבו 3.2 מ' שהשתמר לגובה נדבך אחד. כ-30 מ' ממזרח, בור מים חצוב ומלא בסחף,  ארכיאולוגיריכוז מתקנים438
ומצפון לו עמוד אבן שאורכו הגלוי 1.2 מ׳ )אבן מיל?(. לא נסקר בשטח

2סקר ארכיאולוגי

2סקר ארכיאולוגידרך כפרית ברוחב 4-3 מ׳ בכיוון מזרח-מערב, התחומה בשני קירות שדה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגידרך עתיקה439

1סקר נוכחימדרגה קירטונית קצרה במדרון. גיאומורפולוגימדרגת סלע440

1סקר ארכיאולוגיערימות סיקול קטנות בראש כיפה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיערימות סיקול441

משטח סלע ובו חצוב ספלול גדול )קוטרו 0.7 מ׳(. מתחת למשטח יש כניסה למערה )אולי טבעית( החסומה בסחף  ארכיאולוגיספלול ומערה442
ומפולות. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

שתי שומרות מלבניות, אחת באורך 5 מ׳ וברוחב 2.8 מ׳, השנייה באורך 3.2 מ׳ וברוחב 2.8 מ׳. באזור גם קירות שדה  ארכיאולוגישומרות443
וערימות סיקול. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגישומרה רבועה באורך וברוחב 3.2 מ׳. בקרבתה יש ספלולים חצובים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה444

שומרה מלבנית באורך 6.5 מ׳ וברוחב 4 מ׳, הבנויה אבנים גדולות מאד. השתמרה לגובה שני נדבכים )אולי מגדל  ארכיאולוגישומרה445
שמירה צבאי?( לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגימבנה רבוע )כנראה שומרה( באורך 4.2 מ׳ וברוחב 2.9 מ׳. בקרבתו יש ספלולים חצובים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימבנה רבוע446

3סקר נוכחיגב עגול, קוטר 2.5 מ׳ ועומק כמטר. בפסגה השטוחה של גבעת מרשם. הידרולוגיהגב הגדול447

2סקר נוכחיסדרת גבי מים קטנים במשטחי הסלע. הידרולוגיגבים448

1סקר ארכיאולוגיפסורת חרסים מתקופת הברזל על פני מחשוף גיר קשה בשטח כדונם אחד. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיפזורת חרסים449

1סקר נוכחיגת רדודה באורך 2.5 מ׳ וברוחב 1.5 מ׳. בור האיגום מכוסה בצמחייה. ארכיאולוגיגת450

2סקר נוכחיארבעה אגנים חצובים, שלושה מהם עגולים. הידרולוגיאגנים חצובים451

1סקר ארכיאולוגישומרה רבועה באורך וברוחב 2.9 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה452

1סקר ארכיאולוגישומרה באורך 5.3 מ׳ וברוחב 2.8 מ׳, בקרבתה משטח סלע חלק. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה453

2סקר נוכחימערה בגובה 1.7 מ׳, אורך 20 מ׳ ועומק 10 מ׳. מצפון לה מערה קטנה. למערה יש חצר ברורה. ארכיאולוגימע׳רת מושיירים454

1סקר ארכיאולוגישתי ערימות סיקול בקוטר 2.5 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיערימות סיקול455
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1סקר ארכיאולוגיפזורת חרסים ושברי בזלת מעובדים, על גבי מדרון גיר בשטח כ-2 דונם. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיפזורת חרסים456

1סקר ארכיאולוגייסודות מבנה רבוע, כנראה שומרה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה457

1סקר ארכיאולוגיסבר בנוי מאבני שדה, במפגש של שני ערוצים, והסוכר את שניהם יחדיו. חרסים פזורים באזור. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיסכר458

1סקר נוכחיגת - אורך ורוחב 3 מ׳, בור איגום באורך וברוחב 1 מ׳. ארכיאולוגיגת459

1סקר ארכיאולוגימתחם רבוע המוקף גדר אבנים, באורך וברוחב 40 מ׳, ששימש כנראה כחלקה חקלאית. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימתחם חקלאי460

1סקר ארכיאולוגיכבשן סיד בנוי וחצוב בחלקו, בקוטר 4 מ׳. באזור גם קירות שדה וערימות סיקול. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיכבשן סיד461

1סקר ארכיאולוגיחרסים מועטים הנמצאים על מחשוף גיר קשה בשטח כ-3 דונם. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיחרסים462

2סקר ארכיאולוגידרך כפרית התחומה ע״י שני קירות שדה, ורוחבה 3-2 מ׳. בולטת בנוף. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגידרך עתיקה463

2סקר ארכיאולוגידרך כפרית ברוחב 4-3 מ׳ התחומה בין שני קירות. עוברת לאורך קו פרשת המים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגידרך עתיקה464

1סקר ארכיאולוגישרידי שומרה רבועה שאורכה ורוחבה 2.8 מ׳, הבנויה מאבנים בינוניות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה465

1סקר נוכחידרך עתיקה במדרון. ארכיאולוגידרך עתיקה466

מערות ובורות 467
מים

מספר גדרות סגלגלות, התוחמות מערות מגורים. הכניסה למערות היא דרך מבנה בנוי, כנראה משלהי התקופה  ארכיאולוגי
העות׳מאנית. בקרבת המערות צמד בורות פעמון חצובים שעומקם 7 מ׳, המחוברים ותקרתם קרסה. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

2סקר ארכיאולוגידרך כפרית ברוחב 4-3 מ׳ התחומה בין שני קירות שדה. מצפון לאוכף, מתפצלת הדרך מזרחה וצפונה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגידרך עתיקה468

שומרה מלבנית באורך 3.6 מ׳ וברוחב 2.2 מ׳, פתחה לכיוון מזרח, והיא בנויה על גבי מסד אבן. ספלול חצוב בסלע  ארכיאולוגישומרה ומערה469
ומערה טבעית באורך 6 מ׳ המלאה בסחף. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחיבור מים - “בור השלהבית״. הידרולוגיבור470

גת וערימת 471
סיקול

1סקר ארכיאולוגיגת חצובה בסלע הכוללת משטח דריכה ובור איגום. ערימת סיקול גדולה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגישומרה מלבנית באורך 2.6 מ׳ וברוחב 2.2 מ׳. בקרבתה ערימת סיקול ומעט קירות שדה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה472

המשכה של דרך עתיקה מכיוון דרום לעבר חורבת כישור. בקטע זה הדרך הופכת לצרה יותר ורוחבה 3-2 מ׳ בלבד.  ארכיאולוגידרך עתיקה473
לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

מתקנים 474
חקלאיים

גת פשוטה הכוללת משטח דריכה ובור איגום. למרגלות הגת יש מערה סתומה בסחף ובמפולות. בקרבת מקום  ארכיאולוגי
ארבעה ספלולים קטנים, קירות שדה וערימות סיקול. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגיבור פעמון חצוב בסלע. לא נסקר בשטח. הידרולוגיבור פעמון475

1סקר נוכחיגדר אבנים )גדר קיקלופית?( ארכיאולוגיגדר אבנים476

1סקר נוכחימערה שקרסה בח׳רבת נצרני. גיאומורפולוגימערה477

2סקר נוכחימערה ומצפון לה גת רבועה גדולה )אורך ורוחב 10 מ׳( מלאה בעפר, אופיינית לתקופה הרומית-ביזנטית. ארכיאולוגיגת ומערה478

1סקר ארכיאולוגישומרה הבנויה מאבנים גדולות מאד, אורכה 3.45 מ׳ ורוחבה 2.9 מ׳. אולי מגדל שמירה צבאי. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה479

1סקר נוכחיבור מים יבש. הידרולוגיבור מים480
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1סקר ארכיאולוגישרידי שומרה מלבנית באורך 5.1 מ׳ וברוחב 2.8 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה481

1סקר נוכחימערת מגורים עם פתח בגג, מעליה מדוכה עם אצות. ארכיאולוגימערת מגורים482

מערת מגורים גדולה - עומק 10 מ׳, רוחב 7 מ׳. גובה 2 מ׳. מערה נוספת 20 מ׳ צפונה. בצד המערבי של חצר המערה  ארכיאולוגימערת מגורים483
הגדולה, קבר מלבני חצוב. למערה יש דופן חצובה, וייתכן שזו מערת קבורה שהורחבה.

2סקר נוכחי

1סקר ארכיאולוגישרידי שומרה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה484

שרידי שומרה מלבנית, שאורכה 5.1 מ׳ ורוחבה 3.8 מ׳, הבנויה מאבנים גדולות. במרחק של כ-15 מ׳ מצפון, נמצאה  ארכיאולוגישומרה ומערה485
מערה טבעית מלאה בסחף. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגיחרסים רבים, טראסות וערימות סיקול. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיטראסות486

1סקר נוכחישתי מערות. המערבית נמוכה והמזרחית גדולה יותר. ארכיאולוגימערות487

1סקר ארכיאולוגיבור מים חצוב שתקרתו התמוטטה, מלא באבנים ובסחף. תעלה חצובה וסוללת עפר מדרום לבור. לא נסקר בשטח. הידרולוגיבור מים הרוס488

1סקר נוכחיבור מלבני )עריבה( באורך 1.5 מ׳, רוחב 1 מ׳ ועומק 0.3 מ׳. יש מים, לא זוהו אצות. הידרולוגיבור מלבני489

שומרה רבועה באורך וברוחב 3.2 מ׳, הבנויה מאבני גוויל בינוניות. בקרבתה טראסות, ערימות סיקול וקירות שדה.  ארכיאולוגישומרה490
לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

מערת מגורים טבעית שהורחבה בחציבה, ומידותיה 5 על 5 מ׳. למערה שני פתחים ובכניסה אליה נבנה קיר מאבני  ארכיאולוגימערת מגורים491
גוויל. נראה שהמערה שימשה הן למגורים והן כמכלאה לצאן. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

יסודות מבנה מלבני, ככל הנראה שומרה, באורך 3 מ׳ וברוחב 2.5 מ׳, הבנוי מאבני גוויל. המבנה השתמר לגובה נדבך  ארכיאולוגישומרה492
אחד. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

שומרה ומערה 493
ממוטטת

שומרה רבועה באורך וברוחב 2.8 מ׳, בפינה הדרום-מזרחית של שטח מגודר באורך 7 מ׳ וברוחב 4.4 מ׳. מדרום  ארכיאולוגי
לגדרה, מערה ממוטטת ומלאה בסחף. במעלה המדרון נמצא אגן חצוב בסלע. בראש הכיפה ערימות סיקול. לא 

נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

מבנה מלבני באורך 7.2 מ׳ וברוחב 6.6 מ׳, נפגע בחפירות שוד. כעשרה מטרים דרומה, מבנה קטן יותר באורך 3.2 מ׳  ארכיאולוגימבנים494
וברוחב 2.8 מ׳. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

מבנה מלבני באורך 7 מ׳ וברוחב 6.1 מ׳, הבנוי מאבנים מעובדות, גדולות מאד. חלק מפינות המבנה השתמרו באתרן.  ארכיאולוגימבנה מלבני495
לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

אתר בשטח כ-8 דונם בו נתגלו שתי מערות חצובות וממוטטות ששימשו למגורים, ובקרבתן בור מים מטוייח בקוטר  ארכיאולוגימע׳ר אבו עלין496
5 מ׳ ובעומק 4.3 מ׳. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

גדרה רבועה באורך וברוחב 7 מ׳,  הבנויה מאבני גוויל. קירותיה אינם ישרים כ- 100 מ׳ דרומה שרידים דלים של  ארכיאולוגיגדרה497
מבנה, ייתכן שומרה. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

שני בורות מים בתחתית משטחי סלע, התחתון בצורת אשנב. הבור העליון עם חוליית אבנים מצופה מלט ועליו  הידרולוגיבורות מים498
חריתה בערבית -- אבו עמאר, חסן, פלסטין. 20 מ׳ דרומה משטח עם 4 ספלולים.

2סקר נוכחי

1סקר נוכחימשטחי נארי גדולים. גיאומורפולוגימשטחי סלע499
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קיר אבנים, אולי סכר, הבנוי לרוחב הערוץ. הקיר השתמר לגובה ארבעה נדבכים, ובניצב לקיר הראשי לכיוון מורד  ארכיאולוגיסכר500
הערוץ, נבנו 3-2 קירות קצרים )תמך?( לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחיבור, בעל פתח גדול יחסית. מתוכו צומחת תאנה. הידרולוגיבור501

1סקר נוכחיבור מתוכו צומחת תאנה גדולה. הידרולוגיבור502

1סקר נוכחיבודדה - באגן התחתון יש אצות רבות. הידרולוגיבודדה503

2סקר נוכחיבור פעמון, צווארו באורך לפחות 5 מ׳. יש שערות-שולמית. הידרולוגיבור504

2סקר נוכחימספר סכרים קטנים בערוץ היורד מדרום לח׳רבת נצרני. ארכיאולוגיסכרים505

גת ייחודית - משטח דריכה גדול לזיתים, ספלולים ותעלות להזרמת מים לאגן הפרדה בין מים לשמן. שני ספלולים  ארכיאולוגיגת506
אוגרי מים.

2סקר נוכחי

גת חצובה בסלע, מכוסה בסחף רב. משטח דריכה ובור איגום. בקרבת מקום חציבה נוספת וערימות סיקול. לא  ארכיאולוגיגת507
נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגישרידי שומרה רבועה שאורכה 3.2 מ׳ ורוחבה 2.8 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה508

דרך עתיקה הבנויה משני טורים מקבילים של אבני גוויל גדולות, ונמשכת לאורך כחצי ק״מ מחורבת כישור מזרחה.  ארכיאולוגידרך עתיקה509
הדרך עוברת בשני שליש גובה הגבעות. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחיבור מלבני מכוסה צמחייה. הידרולוגיבור510

1סקר נוכחימשטח סלע גדול יחסית, נטוי במדרון. גיאומורפולוגימשטח סלע511

1סקר ארכיאולוגישרידי שומרה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה512

1סקר ארכיאולוגישומרה רבועה באורך 2.5 מ׳ וברוחב 2.2 מ׳. בקרבתה ערימות סיקול וקירות שדה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה513

1סקר ארכיאולוגימערכת קירות שדה במורדות שלוחה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיקירות שדה514

משטח סלע מקוטע ובו תעלות לא רציפות, אורך התעלות 5 מ׳, רוחבן 20 ס״מ ועומקן 10 ס״מ. בתחתית המשטח  הידרולוגיבור ותעלות515
בור פעמון.

2סקר נוכחי

3סקר נוכחישלוש מדוכות אוגרות מים. אחת מהן מוקפת שבעה ספלולים. הידרולוגיאתר פולחני516

מערה חצובה מעוגלת שפתחה בכיוון צפון. קוטר המערה 2.5 מ׳ והיא מלאה בסחף רב, עד לעומק של כמטר  ארכיאולוגימערה517
מהתקרה. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגישומרה בראש כיפה. כ-7 מ׳ ממזרח לה יש מכלאה הבנויה אבני גוויל גדולות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה ומכלאה518

2סקר ארכיאולוגישני קירות שדה מקבילים על השלוחה, ייתכן דרך כפרית, רוחבה כ-5-4 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגידרך עתיקה519

1סקר ארכיאולוגישומרה רבועה שאורכה 3.2 מ׳ ורוחבה 2.8 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה520

קטעים של דרך כפרית, בגב שלוחה. הדרך תחומה על-ידי שני קירות שדה מקבילים, שהמרחק ביניהם הוא 3-2 מ׳.  ארכיאולוגידרך עתיקה521
לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגישומרה רבועה באורך 3.6 מ׳ וברוחב 3.2 מ׳, הפתח פונה לכיוון מזרח. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה522
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1סקר נוכחיבור עמוק )לא בור פעמון(. הידרולוגיבור523

1סקר ארכיאולוגייסודות שומרה באורך 2.5 מ׳ וברוחב 2 מ׳, שהשתמרה לגובה נדבך אחד של אבני גוויל גדולות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה524

1סקר ארכיאולוגישומרה רבועה באורך וברוחב 2.6 מ׳, הבנויה מאבני גוויל בינוניות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה525

1סקר ארכיאולוגיריכוז חרסים גדול בשטח של 300 על 300 מ׳. ייתכן שקשור לפעילות חקלאית. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיריכוז חרסים526

1סקר ארכיאולוגישומרה מלבנית באורך 3.2 מ׳ וברוחב 2.2 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה527

1סקר ארכיאולוגישרידי מבנה מלבני באורך 6.2 מ׳ וברוחב 3 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימבנה מלבני528

1סקר ארכיאולוגישרידי מבנה מלבני באורך 6.1 מ׳ וברוחב 3.3 מ׳, בו יש חלוקה לחדרים. קיר שדה נסמך על המבנה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישרידי מבנה529

1סקר ארכיאולוגימבנה רבוע בנוי אבני גוויל, אורכו 2.8 מ׳ ורוחבו 2.5 מ׳. פתח המבנה פונה לכיוון צפון. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימבנה530

מתקנים 531
חקלאיים

1סקר ארכיאולוגיגת )הכוללת משטח דריכה ובור איגום(, ערימות סיקול וטראסות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגי

3סקר נוכחיפסגת תל בית מרשם. ארכיאולוגיתל בית מרשם532

1סקר ארכיאולוגישרידי שומרה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה533

1סקר נוכחימדוכה עמוקה עם מים וחציבה פינתית. הידרולוגימדוכה534

ערימת סיקול 535
וספלולים

1סקר ארכיאולוגיערימת סיקול גדולה ושני ספלולים שקוטרם כ-40 ס״מ. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגי

1סקר נוכחימערת רועים ארכיאולוגימערת רועים536

1סקר ארכיאולוגיסכר הבנוי מאבני גוויל גדולות. במרחק כ-150 מ׳ במורד הנחל יש סכר נוסף. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיסכר537

1סקר נוכחימערה קטנה. גובה 1.2 מ׳, עומק 2.5 מ׳, אורך 2.5 מ׳. ארכיאולוגימערה קטנה538

1סקר ארכיאולוגישרידים דלים של שומרה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה539

1סקר נוכחיככל הנראה תוואי דרך עתיקה. ארכיאולוגידרך עתיקה540

1סקר נוכחימערת רועים ומדוכה יבשה. ארכיאולוגימערת רועים541

1סקר ארכיאולוגייסודות שומרה הבנוייה מאבני גוויל. אורכה 3.2 מ׳ ורוחבה 2.8 מ׳ והפתח פונה לכיוון צפון. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה542

גת רבועה, אורך ורוחב 2 מ׳ ולצידה בור איגום באורך 1.5 מ׳, רוחב 1 מ׳ ועומק 0.5 מ׳. לידו שתי מדוכות  ארכיאולוגיגת ומתקנים543
ולמרגלותיהם ספלול ומערה.

1סקר נוכחי

מבנה מגורים, כנראה חווה חקלאית קטנה, באורך 6.6 מ׳ וברוחב 3.5 מ׳, הבנוי אבנים גדולות במיוחד. בקרבת המבנה  ארכיאולוגימבנה מגורים544
פיר מלבני חצוב בסלע ושומרה מלבנית. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

בור עגול, קוטר 50 ס״מ ועומק 1 מ׳. יש כניסה צדדית. בסקר הארכיאולוגי מוזכרים כאן בור מים חצוב ומלא בסחף  ארכיאולוגיבור545
שקוטר פתחו 80 ס״מ וכן מבנה מלבני שנשתמר לגובה שלושה נדבכים )אורך 6.3 מ׳ ורוחב 3.3 מ׳(.

סקר נוכחי, סקר 
ארכיאולוגי

1

1סקר נוכחיגל אבנים בגובה 1 מ׳ ובקוטר 1.5 מ׳. ארכיאולוגיגל אבנים546

1סקר נוכחימדוכה חצובה )עם מים בעת הביקור(. הידרולוגימדוכה547
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1סקר נוכחימדוכה עם אצות. הידרולוגימדוכה548

שרידי יישוב קטן, אולי חווה חקלאית. מבנה מרכזי, גת, מערה )קוטרה 12 מ׳ והיא מלאה בסחף( ובור מים, גדרת  ארכיאולוגישרידי יישוב קטן549
אבנים, שומרות וערימות סיקול. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגישרידי שומרה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה550

2סקר נוכחימערת מגורים מעליה אורן גדול וספלולים. גדר אבנים מרשימה בצד המזרחי. ממזרח מערה נוספת. ארכיאולוגימערת מגורים551

1סקר ארכיאולוגייסודות שומרה מכוסים בערימת אבנים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה552

בור מים חצוב שעומקו כיום כ-4 מ׳. כ-15 מ׳ צפונה נמצאת מערה ממוטטת, מעל תקרתה נחצב ספלול הנמצא כיום  הידרולוגיבור מים ומערה553
על אחד מגושי הסלע הממוטטים. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגישומרה רבועה שאורכה 3.5 מ׳ ורוחבה 3.2 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה554

1סקר ארכיאולוגישרידי מבנה, כנראה שומרה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישרידי מבנה555

1סקר נוכחיאגן חצוב בסלע, קוטר 1 מ׳. ארכיאולוגיאגן חצוב556

1סקר נוכחימערה בעלת פתח משולש. גובה 1.5 מ׳, עומק כ-10 מ׳. עגולה. ארכיאולוגימערה557

1סקר נוכחימערה נמוכה מאד. גיאומורפולוגימערה558

1סקר ארכיאולוגייסודות שומרה רבועה שאורכה ורוחבה 4 מ׳, הבנויה מאבני גוויל גדולות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה559

מערות רועים וצמד אגנים חצובים מחוברים בתעלה. אגן מלבני מוצף בעומק חצי מטר עם תעלת ניקוז, ואגן נוסף  הידרולוגימערות560
עגול קטן.

2סקר נוכחי

שרידי מבנה רבוע באורך 4.2 מ׳ וברוחב 3.9 מ׳, הבנוי מאבנים מסותתות גדולות מאד. על הפתח מונחת אבן גדולה  ארכיאולוגימבנה561
לא באתרה )ייתכן אבן המשקוף(. המבנה השתמר לגובה שני נדבכים. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

גדרה הבנויה מאבני שדה גדולות ומידותיה 12 על 12 מ׳. באחת ממזוזות הפתח יש שקע מעוגל, כנראה חלק  ארכיאולוגיגדרה562
ממנגנון נעילה. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

2סקר ארכיאולוגידרך עתיקה בציר מזרח-מערב לאורך השלוחה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגידרך עתיקה563

1סקר נוכחיגדרת אבנים קטנה, כנראה מכלאת צאן. ארכיאולוגיגדרת אבנים564

1סקר ארכיאולוגיגל אבנים בעל מתאר עגול, הבנוי מאבנים גדולות במיוחד. קוטרו 4.9 מ׳ והוא השתמר לגובה שני נדבכים.  לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיגל אבנים565

1סקר ארכיאולוגישרידי שומרה מלבנית שאורכה 7.7 מ׳ ורוחבה 4 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה566

1סקר נוכחיחרוב מצוי גדול, ממזרח לו זית בודד. בוטניחרוב567

1סקר ארכיאולוגישרידי שומרה רבועה שאורכה 3 מ׳ ורוחבה 2.8 מ׳, לידה ספלול חצוב. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה568

מתקנים 569
חקלאיים

1סקר ארכיאולוגישרידי שלוש שומרות מלבניות הבנויות מאבנים גדולות, ערימות סיקול וקירות שדה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגי

חרוב ומתקנים 570
חקלאיים

2סקר נוכחיחרוב דו-גזעי ולצידו בור מים וכן בית בד דמוי בודדה עם תעלות ניקוז. ארכיאולוגי
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 גת קטנה וחצובה. במרכז משטח הדריכה יש ספלול חצוב, וכן שקע רדוד במרכז בור האיגום. הגת סמוכה לדרך עתיקה. ארכיאולוגיגת571
לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגישרידי שומרה מלבנית שאורכה 5.1 מ׳ ורוחבה 3.2 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה572

1סקר נוכחיגב רדוד. הידרולוגיגב573

1סקר ארכיאולוגישרידי שומרה מלבנית באורך 3.5 מ׳ וברוחב 2.8 מ׳, שני ספלולים חצובים וחציבה רבועה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה וספלולים574

1סקר ארכיאולוגישומרה בנויה מאבני גוויל. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה575

שומרה מלבנית באורך 5.2 מ׳ וברוחב 3.1 מ׳, עם פתח בקיר המזרחי. כ-30 מ׳ במעלה המדרון, מתקן חקלאי הבנוי  ארכיאולוגישומרה ומתקן576
שלוש אבנים גדולות בצורת ח׳. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

2סקר נוכחידרך ברוחב 3.5 מ׳ ובאורך מאות מטרים. ארכיאולוגידרך עתיקה577

1סקר ארכיאולוגישרידי שומרה מלבנית, באורך 5.8 מ׳ וברוחב 2.4 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה578

1סקר ארכיאולוגישומרה מלבנית באורך 5.2 מ׳ וברוחב 2.6 מ׳ שהשתמרה לגובה נדבך אחד. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה579

1סקר ארכיאולוגיערימת סיקול, התחומה בצידה הדרומי באבנים גדולות היוצרות מתאר דמוי חצי מעגל. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיערימת סיקול580

1סקר נוכחייסודות מבנה מלבני, ייתכן שומרה. ארכיאולוגייסודות מבנה581

1סקר ארכיאולוגישרידי שומרה במצב השתמרות גרוע. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה582

 מערה טבעית סגלגלה באורך 6 מ׳ וברוחב 4 מ׳. סימני פיח. שימשה כנראה הן כמערת מגורים והן כדיר לצאן.  ארכיאולוגימערה583
לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

בור מים כפול, המכוסה בסחף עד לגובה הפתחים. קוטר שני הפתחים כמטר אחד. הבור מוקף בשפך עפר שהוצא  הידרולוגיבור מים584
ממנו. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

2סקר נוכחיחניון קק״ל - יער מורן. נוףחניון585

1סקר נוכחימדוכה עם מים, ללא אצות. הידרולוגימדוכה586

1סקר ארכיאולוגישרידי מבנה המשתרע על פני כ-100 מ״ר. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימבנה587

1סקר ארכיאולוגישרידי שומרה קטנה הבנויה מאבנים גדולות. באזור גם קירות שדה וערימות סיקול. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה588

1סקר נוכחיבודדה ובור מים. הידרולוגיבור מים589

2סקר נוכחיגת עגולה וצמד בורות )עם מים( במשטח סלע גדול. ארכיאולוגיגת590

בית ארבעת 591
המרחבים

3סקר נוכחיבית ארבעת המרחבים באתר הארכיאולוגי חוות מורן. ארכיאולוגי

 מבנה מלבני באורך 6.2 מ׳ וברוחב 5 מ׳, הבנוי מאבני גוויל גדולות ומסביב לו קירות שדה. חצר מלבנית מצפון.  ארכיאולוגישומרה592
לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגימבנה מלבני, כנראה שומרה, שאורכו 4.3 מ׳ ורוחבו 3.4 מ׳. בקרבתו גת חצובה המכוסה בסחף. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה וגת593

1סקר נוכחימכלאת צאן חצובה בסלע, החלל החצוב פונה למזרח-צפון. ארכיאולוגימכלאת צאן594
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1סקר ארכיאולוגישומרה באורך 4 מ׳ וברוחב 3.7 מ׳ שהשתמרה לגובה נדבך אחד בלבד. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה595

1סקר ארכיאולוגישומרה רבועה הבנויה אבני גוויל בינוניות, מצפון לה שלוש ערימות סיקול גדולות בקוטר 5-4 מ׳. ארכיאולוגישומרה596

מבנה מרובע )ככל הנראה שומרה( הבנוי מאבני גוויל וניצב על ערימת סיקול בראש כיפה. 3 מ׳ ממזרח למבנה,  ארכיאולוגישומרה597
ספלול חצוב. באזור יש ערימות סיקול נוספות. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחיגת, מדוכה ומערת אחסון סתומה. כנראה קומפלקס יקב מתקופת הברזל 2. באזור גם עץ שיטה זר. ארכיאולוגיגת ומדוכה598

1סקר נוכחיגל אבנים. ארכיאולוגיגל אבנים599

 דרך עתיקה מצפון לדרום. לעיתים מסומנת בשורה אחת בלבד של אבני גוויל ולעיתים שתי שורות אבנים.  ארכיאולוגידרך עתיקה600
לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחיספלול חצוב. ארכיאולוגיספלול601

1סקר ארכיאולוגישומרה רבועה )ממדיה 2.5 על 2.5 מ׳(, שהשתמרה לגובה נדבך אחד. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה602

אבן ים חצובה בסלע, קוטרה 2.1 מ׳. בסקר הארכיאולוגי מוזכרת במרחק מטרים בודדים גם שומרה באורך 4 מ׳  ארכיאולוגיבית בד603
וברוחב 3.5 מ׳, שלא זוהתה בשטח.

סקר נוכחי, סקר 
ארכיאולוגי

3

1סקר נוכחימשטח סלע ובו מספר מדוכות, בודדות. מקבץ שיטים זרות. ארכיאולוגימשטח סלע604

 ערימת סיקול המוקפת באבנים גדולות. ייתכן שהערימה מכסה מבנה קדום. בקרבת מקום יש קירות שדה.  ארכיאולוגיערימת סיקול605
לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגימבנה מלבני, ייתכן שומרה, בעל שני חדרים. מידותיו 3.4 מטרים על 6.2 מטרים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימבנה מלבני606

1סקר נוכחישוקת בטון להשקיית העדרים. הידרולוגישוקת בטון607

1סקר נוכחיגת רבועה באורך וברוחב 2.5 מ׳ ובור איגום באורך 1.5 מ׳ וברוחב 1 מ׳. ארכיאולוגיגת608

1סקר ארכיאולוגישומרה רבועה שאורכה ורוחבה 3.5 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה609

1סקר נוכחישוקת בטון להשקיית העדרים. הידרולוגישוקת בטון610

1סקר ארכיאולוגימבנה רבוע באורך 6 מ׳ וברוחב 5 מ׳, שהשתמר לגובה נדבך בודד. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימבנה611

שרידי שומרה רבועה שממדיה 3.4 על 3.4 מ׳, השתמרה לגובה נדבך אחד. חצר קטנה בחזיתה, באוכף ממזרח יש  ארכיאולוגישומרה612
דרך קדומה בכיוון צפון-דרום. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

מתחם רבוע באורך וברוחב 40 מ׳ שהשתמר לגובה נדבך אחד. ככל הנראה מכלאת צאן. קירות אבן לאורך השלוחה.  ארכיאולוגימתחם רבוע613
לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

יסודות שומרה רבועה, מידותיה 2 על 2 מ׳ וגובה השתמרותה הוא נדבך אחד. באזור יש קירות שדה הנמשכים  ארכיאולוגישומרה614
לאורך עשרות מטרים. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

מגדל שמירה מתקופת שלהי ימי הבית הראשון, בנוי אבנים מאסיביות )כנראה התנשא לגובה 4 מ׳, כיום 2 מ׳(.  ארכיאולוגימגדל שמירה615
המגדל ננטש בעקבות מסע סנחריב בשנת 701 לפנה״ס. נחפר ע״י חיילים מהבסיס הסמוך בהנחיית רשות העתיקות 

באביב 2019.

3סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגישרידי שומרה באורך וברוחב 3 מ׳, שנשתמרה לגובה שני נדבכים. שני ספלולים קטנים בקרבתה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה616
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1סקר נוכחימערה שחזיתה קרסה, בולטת בשטח. ארכיאולוגימערה617

1סקר נוכחימחצבה עתיקה רדודה, מערת קבורה. מעל למחצבה יש בור ממנו צומחת תאנה. ארכיאולוגימחצבה618

1סקר ארכיאולוגישרידי שומרה שהשתמרה לגובה נדבך אחד. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה619

מבנה מלבני באורך 6 מ׳ וברוחב 3.4 מ׳ שהשתמר לגובה שני נדבכים. מערה טבעית קטנה וספלול חצוב. מעבר  ארכיאולוגימבנה ומערה620
לערוץ הנחל שרידי דרך עתיקה ממזרח למערב. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגימבנה באורך 9 מ׳ וברוחב 5.7 מ׳, בחלקו המערבי שרדו שלושה עמודים רבועים מונוליתיים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימבנה621

1סקר ארכיאולוגישרידי כבשן סיד שקוטרו 7.5 מ׳ ועובי קירותיו 2 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיכבשן סיד622

1סקר ארכיאולוגישרידים דלים של שומרה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה623

2סקר נוכחיבור מים רבוע לח בגובה 2 מ׳, מלא שערות-שולמית. בצמוד מדרום גת. בוטניהידרולוגיבור מים624

1סקר נוכחיריכוז משטחי סלע. גיאומורפולוגימשטחי סלע625

1סקר ארכיאולוגישומרה מלבנית שמידותיה 3.2 על 3.2 מטרים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה626

1סקר ארכיאולוגישרידי שומרה באורך וברוחב 2.5 מ׳, ובקרבתה שני ספלולים חצובים בסלע. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה627

1סקר ארכיאולוגישומרה רבועה שמידותיה 2.9 על 3.2 מ׳. כמאה מטרים ממנה, שרידים דלים של שומרה נוספת. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה628

3סקר נוכחימבנה אבן קמרוני מרשים בגובה 5 מ׳. פתוח מזרחה ודרומה, קיר בנוי במערב. שימש כבית ספר בתקופה המנדטורית. היסטורימבנה629

1סקר ארכיאולוגישומרה מלבנית ולמרגלותיה אולי שרידי מבנה מעוגל. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה630

1סקר ארכיאולוגיגת חצובה בעלת משטח דריכה )באורך וברוחב 2 ‘(, בור סינון סגלגל ובור שיקוע סתום בסחף. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיגת631

1סקר נוכחיגת עגולה. ארכיאולוגיגת632

1סקר ארכיאולוגישרידי מבנה רבוע שאורכו ורוחבו 3.2 מ׳, רצפתו חצובה ומפולסת. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימבנה633

1סקר נוכחימדוכה בקוטר 60 ס״מ. הידרולוגימדוכה634

באר מאסיבית מכוסה בטון, פתח מלבני מסורג. סביב הבאר שלוש שקתות בטון וארבע שקתות אבן. עומק הבאר  הידרולוגיביר אל-ביארה635
כ-40 מ׳.

3סקר נוכחי

גת ומערת 636
מגורים

מערת מגורים אי-רגולארית באורך 4 מ׳ וברוחב 3 מ׳. באוכף ממערב גת הכוללת משטח דריכה ובור איגום המכוסים  ארכיאולוגי
בסחף. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

2סקר נוכחישתי בריכות בנויות עמוקות והריסות מבנה. הידרולוגיבריכות637

2סקר נוכחיפסגת גבעת מורן - תצפית היקפית. נוףגבעת מורן638

שלוש מערות מגורים לאורך קו גובה, תוכניתן אי-רגולארית. יש להן פתח רחב שנסגר באמצעות בנייה עם אבני  ארכיאולוגימערות מגורים639
גוויל בינוניות. באחת המערות ניכרים סימני חציבה. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחימערה מפולשת נמוכה וסתומה. גיאומורפולוגימערה640

1סקר ארכיאולוגישרידי שומרה ממוטטת, כולל שרידי ריצוף באריחי אבן גדולים. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה641
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1סקר נוכחיבור פעמון עמוק.  בעל צוואר ארוך יחסית. לפי הסקר הארכיאולוגי, כ-30 מ׳ ממערב יש גת. הידרולוגיבור642

1סקר ארכיאולוגישומרה מלבנית שמידותיה 3.3 על 3.5 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה643

1סקר ארכיאולוגייסודות שומרה רבועה שמידותיה 3 על 3 מ׳. בסביבה ערימות סיקול רבות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה644

בור עמוק בצלע המדרון. עומקו כ-8 מ׳ )בחלק העליון של המדרון, בחלק התחתון כ-5 מ׳(. לא ניתן לירידה ללא  ארכיאולוגיבור עמוק645
חבלים. אורכו כ-5 מ׳.

2סקר נוכחי

מבנה דו-קומתי. הקומה התחתונה בנויה אבנים גדולות וגובהה 2 מ׳. הקומה העליונה בנוייה אבנים קטנות, ושרד  ארכיאולוגישרידי מבנה646
הקיר הדרומי. הקומה העליונה נמצאת בגובה פני השטח.

1סקר נוכחי

1סקר נוכחישלוש מערות רועים קטנות. ארכיאולוגימערות647

2סקר נוכחיבאר עמוקה, ועליה תיל צפוף. יש סימני חבלים בדפנות הבאר. הידרולוגיבאר מורן648

1סקר נוכחישני תמרים קטנים בעמק. בוטניתמרים649

1סקר נוכחימערת רועים, מדרום לה מערה נוספת ומדוכה חצובה. ארכיאולוגימערות650

1סקר נוכחיבור אנכי מתוכו צומחת תאנה. הידרולוגיבור651

1סקר ארכיאולוגיפתח רבוע ומסותת של מערה )אולי מערת קבורה( שחלקה הפנימי ממוטט ומלא בסחף. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימערה652

1סקר ארכיאולוגימערת קבורה סתומה בסחף, שנשדדה לפני זמן רב. בחזית המערה יש גומחה חצובה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימערת קבורה653

1סקר ארכיאולוגימערה סגלגלה בקוטר כ-5 מ׳, הגישה אליה מתוך פיר בעומק 2 מ׳ ובקוטר 1.5 מ׳. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימערה654

1סקר נוכחימערת מגורים עם פתח גדול. לא עמוקה. סרפדים רבים בחזיתה. ארכיאולוגימערת מגורים655

מערה ממוטטת בחלקה, בקוטר כ-5 מ׳. בקיר הצפוני חצובות שלוש גומחות שהעומק של כל אחת מהן הוא כמטר  ארכיאולוגימערה656
אחד. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחיריכוז מערות וגדרות אבן בשטח. ארכיאולוגיחורבת מורן מזרח657

2סקר נוכחימאגר מים יבש, מטויח. קמרון אבן )חלקו הרוס( בתקרה. עומק המאגר כ-6 מ׳. הידרולוגימאגר מים658

בור מים חריג באזור, בכך שנחצב במרכז משטח סלע, עם תעלת ניקוז. לבור יש שלושה פתחים, לאחד מהם אבן  הידרולוגיבור מים659
גולל דמויית פקק בשימוש משני )מקורה במערת קבורה(. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחיעמדת ירי מבטון. אחרעמדת ירי660

1סקר נוכחישיח גדול של רותם המדבר - פרט בוטני חריג באזור. בוטנירותם המדבר661

1סקר נוכחיגת באורך וברוחב 2 מ׳ ובור איגום באורך 1.5 מ׳ וברוחב 1 מ׳, ממערב יש בור חצוב. בסקר הארכיאולוגי מוזכרת גת נוספת. ארכיאולוגיגת ובור חצוב662

סקר נוכחי, סקר חורבה גדולה ובה מערות מגורים, בורות ומכלאות. שטח החורבה כ-40 דונמים. ארכיאולוגיחורבת מורן663
ארכיאולוגי

3

שתי גתות חצובות במשטח סלע משופע. במרכז השלוחה דרך עתיקה ברוחב 5.5 מ׳, התחומה באבני שדה גדולות.  ארכיאולוגיגתות664
לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחימכלאת צאן ומערת מגורים עם פתח בתקרה. ארכיאולוגימכלאה ומערה665
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מס׳ 
שם האתראתר

סיווג האתר
דירוג מקור המידעתיאור האתר

חשיבות משניראשי

2סקר נוכחידגל ישראל מתנוסס בפסגת הגבעה. החורבה משתרעת בשטח כ-12 דונמים והייתה בשימוש עד לדורות האחרונים. ארכיאולוגיחורבת דגש666

1סקר נוכחימערת רועים, בקרבתה שני ספלולים. ארכיאולוגימערה667

מערכת מסתור 668
מורן

2סקר ארכיאולוגימערכת של חללים תת-קרקעיים שנחפרה בשנת 1981. האתר משתרע על פני כ-15 דונם, אך לא זוהה בשטח. ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגייסודות שומרה מלבנית, הבנויה אבני גוויל גדולות. ערימות סיקול וקירות שדה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגישומרה669

1סקר נוכחיריכוז משטחי בטון. כנראה נקודת התיישבות זמנית. אחרמשטחי בטון670

בור מים האוגר עדיין מים, מכוסה בקמרון ובמרכזו פתח הבנוי מארבע אבנים גדולות. כ- 100 מ׳ צפונה אותרו  הידרולוגיבור מים671
ספלולים חצובים וגת מכוסה בסחף. כיום בתחומי שומריה, לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר ארכיאולוגירוגם בודד ביער, קוטרו כ-7 מ׳ והוא נבנה מאבני גוויל בינוניות. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגירוגם672

1סקר ארכיאולוגיערימת סיקול )אולי רוגם( בקוטר כ-10 מ׳. באזור תועדו גם קירות שדה. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגיערימת סיקול673

1סקר ארכיאולוגימתקן חקלאי חצוב ומטויח, קירות שדה וערימות סיקול. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגימתקן חקלאי674

2סקר נוכחיפרגולת עץ, לוחות תצפית. שביל עולה מצד מזרח ולאורכו שלטי הנצחה לפעולות הצנחנים במלחמות ישראל. נוףתצפית נוף675

1סקר ארכיאולוגייסודות שומרה רבועה מאבני גוויל וסביבה קירות שדה. האתר לא זוהה בשטח. ארכיאולוגישומרה676

בריכה עונתית מלאכותית כחלק מפרוייקט “צבא הגנה לטבע״. בשטח ריכוז קיקיון מצוי. בתצפית בחורף 2019,  הידרולוגיבריכה עונתית677
הבריכה נמצאה יבשה.

1סקר נוכחי

 סקר נוכחי, מצבור גדרות אבן. בסקר הארכיאולוגי - שרידי מבנים הרוסים המתפרסים על פני שטח של 50 על 50 מ׳. ארכיאולוגיח׳רבת א-זקזיק678
סקר ארכיאולוגי

1

1סקר נוכחימצוק לס בגובה 7-6 מטרים בגדה הצפונית של נחל יבל. גיאומורפולוגימצוק לס679

מבנה מלבני באורך 5.9 מ׳ וברוחב 3.2 מ׳, הבנוי אבני גוויל גדולות. שימש כנראה כשומרה, בשלוחה יש 4 ערימות  ארכיאולוגימבנה מלבני680
סיקול. לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

הבאר בנויה אבנים לא מסותתות.  קוטרה 1.7 מ׳ ועומקה 16.5 מ׳. מעט סימני חבלים. מסגרת בטון מסורגת מעל  הידרולוגיבאר קנס681
פתח הבאר.

 סקר נוכחי, 
סקר ארכיאולוגי

2

מבנה מלבני הבנוי מאבנים גדולות, אורכו 3.4 מ׳ ורוחבו 4.2 מ׳. סמוך למבנה נתגלו מערה ובור מים הסתום בסחף.  ארכיאולוגימבנה ומערה682
לא נסקר בשטח.

1סקר ארכיאולוגי

שרידי יישוב קטן בשטח כשני דונם. מערות מגורים, בורות מים, גדרות אבן ומכלאות. בחלק מהמערות נמצאו  ארכיאולוגיח׳רבת אבו קנץ683
שקתות. האתר היה פעיל עד לדורות האחרונים. לא נסקר בשטח.

2סקר ארכיאולוגי

1סקר נוכחיספלול בודד, קוטר 15 ס״מ. הידרולוגיספלול684

1סקר נוכחימבנה רבוע באורך וברוחב 5 מ׳, אבנים לא מסותתות. השתמר לגובה 2-1 נדבכים. פתח בצד דרום. ארכיאולוגימבנה685
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13.6. נספח ו׳ – סקירה מורחבת על אתרים בולטים

חורבת אום א-שוקף )בעיקר ע״פ רגב, 2001 ואילן, תשמ״ט(
על פני השטח נראים בעיקר שרידים רבים ושמורים יחסית של כפר ערבי בשם זה, שראשיתו כנראה במאה ה-18, ושהתקיים עד 
מלחמת העצמאות או מעט לאחריה )יש גרסאות שונות(. כפר זה החל ככפר בת של חקלאים מהרי חברון. הוא שוכן באתרו של 
יישוב קדום יותר שהתקיים בין התקופה הפרסית לתקופה הביזנטית. חלק ניכר מהמגורים בכפר )החדש וכנראה גם הקדום( 
התקיימו במערות ]ר׳ גם בתיאוריהם של רובינסון )1841( וגרן )1868( בסעיפים 4.4.13, 4.4.14[. יחידות מגורים רבות כוללות 
מערה בניין וחצר, ואחרות – מערה וחצר בלבד. פרט לכך ישנם בורות מים רבים, באר, וכן מערכת מחילות מסתור שנחצבה 
האזור  יישובי  רוב  היו  הביזנטית  בתקופה  זו.  בתקופה  במקום  יהודית  נוכחות  על  המעידה  כוכבא,  בר  מרד  בתקופת  כנראה 
נוצריים. האתר לא נחפר אך נסקר בסקר בתי כנסת בשפלת יהודה )אילן, תשמ״ט(. במשקוף בחלון של בית מרחץ עתיק ישנם 
עיטורים של מנורות שבעת קנים, וכמו כן אפשרי שמבנה גדול שציר האורך שלו היה בכיוון צפון-דרום, שימש כבית כנסת. 
ממצאים אלו עשויים להעיד על נוכחות יהודית גם בתקופה הביזנטית. שמו של מושב שקף הסמוך ניתן בעקבות שם החורבה.

תמונה 22: חורבת אום א-שוקף

חורבת נקיק
בשנים 1980-1979, בדקו יגאל טפר ויובל שחר את המערכת המסועפת והמשוכללת של חורבת נקיק, במסגרת סקר מערכות 
המסתור. בעקבות הסקר פורסמה התוכנית של מערכת מסתור ציבורית, גדולה ממדים. במערכת זו נמצאו מחילות ארוכות 
ומפותלות, המקשרות בין אולמות, חדרים ומתקנים תת-קרקעיים קדומים יותר. בין החללים הקדומים, נמצאו: קולומבריום, 

אגף איסום, בורות מים מטויחים, מתקן מדורג ומטוייח )מקווה טהרה( ועוד.

יישוב הפרזות, שהתקיים במקום זה באותה תקופה ולספק מסתור  זו נועדה להגן על  לפי הנחתם של טפר ושחר, מערכת 
ציבורי ומשפחתי לאנשי היישוב. מערכת זו, כמו הרבה מאד מערכות נוספות בכל אזורי היישוב היהודי, היוותה חלק מההכנות 

לקראת מלחמת בר-כוכבא )136-132 לספה״נ(.

נראה כי הקולומבריום השתייך במקורו לתשתית של היישוב הקדום, ולימים שולב במערכת המסתור. ניכר, לפי מיתאר החלל 
כוכי  קירותיו, סודרו בשורות  – סביב  לאורך התקופות. תחילה שימש החלל כמתקן קולומבריום  צורתו השתנה  כי  החצוב, 
קולומבריה ובחלק הדרומי נקבע עמוד מלבני. אולם, בשלב מאוחר יותר, כוסו כוכי הקולומבריה בטיח והחלל הוסב לשמש 
כבור מים. בשלב הבא –שלב ההכנה למלחמת בר-כוכבא, נפרצו קירות החלל התת-קרקעי, על-ידי רשת מחילות המסתור 
ונקבע לה פתח חדש. הכניסה אל המערה הייתה דרך מחילה, אשר בקצּה שלה הותקנה דלת אבן שננעלה מתוך המחילה. כפי 

הנראה, נועדה המחילה עצמה לשמש מחבוא לקבוצת אנשים קטנה, ייתכן למשפחה אחת.

עם פיתוחה של מערכת המסתור, נחצבה מחילה ממערת הקולומבריום, שהובילה אל אולם מרכזי רבוע, שמידותיו כ-5X5 מ׳, 
אשר היווה את מרכז מערכת המסתור. בארבעת קירותיו של האולם נקבעו שמונה פתחים, שניים בכל קיר. פתחים אלה הובילו 
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אל שמונה חדרים, שהיו סדורים סביב האולם. בכל החדרים הללו, נקבעה דלת אבן, שאפשרה לחסום את החדר מבפנים. תקרת 
החדרים הייתה נמוכה מקומתו של אדם ונחצבו בהם שקעים להצבת נרות שמן. בחמישה מן החדרים הללו, נחצבו גם מגרעות 
קטנות, בצד הפנימי של הפתח. לדעת הסוקרים, מגרעות אלו נועדו למזוזות. בשישה חדרים נקבעו צינורות אוורור וכנראה 

שאחד החדרים שימש כמקום מחבוא להסתרת נשק וחפצים.

ממזרח למכלול החדרים, נמצא אולם רחב ידיים בעל דפנות מעוגלות, ובפינתו מקווה טהרה ובור מים עגול. 

הסוקרים הדגישו כי בור המים והמתקן המדורג, סמוכים זה לזה. בעיניהם, המתקן המדורג שימש כ-״...מתקן רחצה או טבילה 
הדומה  תוכנית המתקן,  על סמך  אך,  ציבורי״.  אף  ואולי  פרטי  בית מרחץ  ייתכן שזה  כמקווה.  לתפקידו  ודאית  הוכחה  ואין 
בכל פרטיו למקוואות הטהרה המוכרים בארץ יהודה, נראה כי זהו מקווה טהרה לכל דבר. מיקומו של המקווה, שהינו קדום 
להתקנת המסתור, קשור אולי למלאכה כלשהי, שנעשתה בטהרה באולם זה )D(, או שהוא שימש לטבילת המשפחה, אשר 

בבעלותה היה המרתף. חציבת מערכת המסתור, שניצלה את אולם D כצומת בין שני אגפים, לא פגעה במתקן הקדום.

כמו כן נתגלו ברחבי האתר, מכלולי מסתור נוספים, הסתומים כיום. ניתן לשער כי מערכות המסתור המשיכו והסתעפו מתחת 
ליישוב העילי כולו.

דוד אלון, שבדק אף הוא את מערכת המסתור, הציע כי המערכת הייתה בשימוש גם בסוף התקופה ההלניסטית או בראשית 
התקופה הרומית וכן במהלך התקופה הביזנטית. על כך יכולים להעיד הממצא הקראמי ועיטור הצלב הביזנטי שהתגלו במקום.

 בסקר הארכיאולוגי של מפת דבירה, תועדה גם מערכת מסתור נוספת "משפחתית" בקרבת המערכת הגדולה.

ומידותיה  מלבני,  היה  המערה  של  מתארה  בית-בד.  במקורה מערת  כנראה  הייתה  נקיק  בחורבת  שנחקרה  נוספת  מערה 
לעיל, התוכנית  בדופן הצרה, שבצד הצפוני. כאמור  נמצא  הותקנה במעבר מלבני, אשר  הכניסה  מ׳.   6.5X11-כ המשוחזרות 
הכללית של המערה, רומזת כי שימשה לתעשייה ולמרות שהמערה נהרסה כליל, מיד לאחר השלב הראשון של השימוש בה, 

ניתן לשער, לפי כל הסימנים, שאכן מדובר בבית-בד.

ניתן להעריך מה היו השינויים שחלו במערה לאחר הריסתה וקרוב לוודאי, שהיו אלה השינויים הבאים: הדופן המערבית שלה 
נהרסה והמערה חוברה אל מערה שכנה. גם הדפנות האחרות נפגעו במספר מקומות. חלקים מן התקרה התמוטטו והרצפה 
התכסתה בשכבת עפר, שעובייה לפחות 1.5 מ׳. על אף כל מה שתואר לעיל, נותרו מספיק הוכחות על-מנת שניתן יהיה לשחזר 
את תוכנית המערה. נראה, כי בדפנות המערה, היו לפחות חמישה חדרונים. בשניים מהם הותקנו גומחות ושוקת. על תקרת 

האולם, במרכזו, נותרו שני שקעים חצובים, אשר יתכן ונועדו להחזיק את קורת הייצוב של אבן הריסוק של בית-הבד.

צמוד לפינתה הצפון-מזרחית של המערה, הותקן מעבר מלבני שקרקעיתו מדורגת. מעבר זה הוליך אל חדר תת-קרקעי חצוב, 
שמתארו סגלגל ומידותיו כ-3.5X5.2 מ׳. בקרקעית החדר נקבעה מדרגה רחבה. דפנות המתקן טויחו בשלב הקדום, באפור. 

נראה כי זהו מקווה טהרה, הקשור למערת התעשייה– תופעה מוכרת. לאחר שיצא משימוש, הפך המקווה לבור מים.
 

חורבת כישור
בשנת 1958, נתגלה בחורבת כישור משקוף עשוי אבן גיר, אשר עליו נחקק עיטור מנורה בעלת שבעה קנים, ועליה תלויים, ככל 
הנראה, אשכולות ענבים. המשקוף נמצא בשימוש משני, בחלקה הצפון-מזרחי של החורבה. כפי הנראה היה המשקוף במקורו, 
חלק ממבנה בית-כנסת או בית-מדרש. מה שיכול להעיד כמובן, על קיומו של יישוב יהודי במקום. המשקוף תוארך למאות 

הרביעית-חמישית לספירה, זאת לפי סגנון עיצוב המנורה.

בשנים 1987-1986, נסקרה חורבת כישור על-ידי צבי אילן. במהלך הסקר, נתגלה בצפונה של החורבה, במבוא למערת-מסגד 
ולא רחוק ממקום מציאתה של חרותת המנורה, מבנה ציבור, שעל משקופו כתובת בערבית. מהמבנה הזה שרדו גם קטעי 

פסיפס, שנתגלו באתרם; שבר רעף ושבר שיש )אילן, תשמ״ט: 84-83; אילן, תשנ״א: 271(.

נוסף לתגליות הללו, נתגלו באתר משקוף מעוטר בגילוף מדורג, האופייני לבתי-כנסת. יחד עם המשקוף, נתגלו גם חלקים של 
עמודי שיש, בסיס עמוד, כרכוב ושרידים של שני מבנים גדולים – ייתכן שהיו אלה מבני ציבור.

בשנות השמונים, סקר עמוס קלונר מספר קברים חצובים, במדרונות שמקיפים את החורבה. הקברים תוארכו על-ידו לשלהי 
התקופה הרומית ולתקופה הביזנטית )קלונר, 1992(.

בשנת 1995, נתגלתה על-ידי היחידה למניעת שוד עתיקות, מערת קבורה שדודה, כ-300 מ׳ ממזרח לבאר כישור במערה, 
נתגלו שישה מקמרי קבורה, ובהם כלי חרס, נרות חרס, כלי זכוכית ו-26 גלוסקמאות. בהתבסס על הגלוסקמאות וכלי החרס 
שנתגלו במקום, תיארך זיסו את המערה למאות השלישית והרביעית לספה״נ. זיסו הניח, כי במקום נקברו יהודים אשר היו, 

ככל הנראה, תושבי היישוב היהודי שהתקיים באתר זה באותה תקופה.
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אחת הגלוסקמאות עוטרה בתבליט של דיסקוס; גלוסקמה נוספת עוטרה בחרותת. מכסה של גלוסקמה נוספת נשא את הכתובת 
הארמית “יודן שאול״. נראה כי הכתובת שנמצאה על הגלוסקמה, ציינה את שמו של הנקבר. ניכר, כי מכסי הגלוסקמות מחקים 

את הסרקופגים של התקופה הרומית, אשר בפינותיהם עוצבו אקרוטריות )פסלוני פינה קישוטיים( ובמרכזם שדרה בולטת.

בהתבסס על הגלוסקמות וכלי החרס, אשר נתגלו במקום, תיארך זיסו את המערה למאות 4-3 לספה״נ והניח כי במקום זה 
נקברו יהודים, תושבי החורבה באותה תקופה.

חורבת גומר
 18 נקבעו  שבו  מרובע,  חדר  כללה  המערה  לאתר.  מצפון  קבורה,  מערת  נמצאה  ארכיאולוגית,  חפירה  במהלך   ,1974 בשנת 
ביוונית.  אחת  ושורה  בארמית  שורות  שתי  שכללה  הקדשה  כתובת  נקבעה  למערה,  הכניסה  לפתח  מעל  קבורה.  שקתות 
הכתובת מדברת על אדם בשם אלעזר בר אבה אשר קבר את אבה מארי: “אנה אלעזר בר אבה מארי עבדת הדה / קבורתה 
לאבה מארי ברי בתה חשישתה שבועה״. לדעת קלונר וחוקרים אחרים, יש לתארך את מערת הקבורה יחד עם הכתובת, למאה 

הרביעית לספה״נ.
 

חורבת מורן
בשנת 1981, נבדקה מערכת המסתור באתר זה, על-ידי דוד אלון. על-פני שטח האתר, מצא אלון שרידי מבנים וקירות קדומים 
וגם מאוחרים יותר, אשר מתחתיהם נתגלו חללים תת-קרקעיים. לדעתו של אלון, מערות אלו טבעיות במקורן, אך הן שופצו 

והוכנו למגורים בראשית ההתיישבות באתר– בתקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה.

כמחסנים  להם  שימשו  שהמערות  בעוד  השטח,  על-פני  מגורים  מבני  האתר  תושבי  בנו  אלון,  לפי  יותר,  מאוחרים  בשלבים 
ומקומות מסתור, אך לא עוד כמקום מגורים.

מערכת המסתור כללה 18 חדרים ואולמות, כולל פתחי אוויר, פירי כניסה ויציאה. במערכת נמצאו  כלי צור, חרסים, מקבות וכלי 
זכוכית. הממצא תוארך לתקופות הכלקוליתית והרומית. לדבריהם של תושבי האזור, נתגלו במערכת זו בעבר, גם מטבעות 

מימי בר-כוכבא.

נראה כי בתקופות הקדומות– כלקוליתית וברונזה קדומה, שימשו המערות והחדרים התת-קרקעיים הללו את יושביהם, כל 
אחד בפני עצמו, ללא קשר ביניהם. כנראה שבתקופה הרומית )מרד בר-כוכבא(, חיברו המורדים את החללים לכדי מערכת 
תת-קרקעית מסועפת אחת, שאפשרה שהייה ממושכת מתחת לפני האדמה. בחפירות מאוחרות יותר, התגלו מטמון קטן של 

חפצי מתכת ומטבע ברונזה שנטבע מחדש ע״י המינהל הבר-כוכבאי.

בשנים 1987-1986 סקר את חורבת מורן גם צבי אילן. הוא איתר את שרידיהם של שלושה מבנים גדולים, כנראה מבני ציבור. 
הנחתו של אילן הייתה כי המבנה הראשון שימש כבית-כנסת. במבנה השני התגלו שרידים של פריטים אדריכליים מגולפים, 
כגון כותרת של אומנה בקיר, בסיס של עמוד ושברי פריטים נוספים. במבנה השלישי נתגלו שתי אבנים גדולות, ייתכן מזוזות 
פתח, ובסמוך אליו נמצא בור מים. ייתכן ומבנה זה שימש כנסיה, שהייתה סמוכה לשכונה של נוצרים, שגרו בקצה היישוב. 

אולם לא נתגלו פריטים אדריכליים, אשר יוכלו לסייע בהבנת מהותו )אילן, תשמ״ט: 84-83; אילן, תשנ״א: 274(.
 

תל עיטון )עפ״י פאוסט, 2016(
תל עיטון ממוקם בגדתו הדרומית של נחל אדוריים ומשתרע על פני כ-66 דונם. התל שולט על כמה דרכים וסמוך לצומת 
דרכים, דרך מזרח-מערב במעלה נחל אדוריים, מעזה/אשקלון לעבר חברון, ודרך צפון-דרום מבאר שבע למרגלות הרי חברון 

בואכה עמק איילון.

זיהוי העיר הינו לפי  מקובל לזהות את האתר עם העיר עגלון המוזכרת מספר פעמים בספר יהושע, כאחת מערי השפלה. 
אזכורה הגיאוגרפי, בין לכיש ובין חברון.

בעקבות מלחמת ששת הימים, החל שוד עתיקות מאסיבי בקברים העתיקים למרגלות התל, וכתוצאה מכך נערכו חפירות 
הצלה במרחב. החל מ-2006 מתבצע בתל מפעל חפירות נרחב. ההתמקדות בתל נובעת ממיקומו המזרחי יחסית, כמעט בגבול 
בין השפלה ובין הר חברון, ולאור פערי הידע הארכיאולוגיים על ההתיישבות בהר חברון – מתוך מחשבה שממצאי החפירות 

ילמדו על אופי הקשר בין יישובי השפלה וההר בתקופות הקדומות.

בתקופת הברונזה הקדומה III התקיים בתל עיטון יישוב גדול יחסית. בתקופת הברונזה הביניימית לא אותרו עד כה ממצאים, 
ואילו בתקופת הברונזה התיכונה אותרו חרסים בסקר ארכיאולוגי, אך לא התגלה ממצא מתקופה זו במהלך החפירות עד כה. 

ככל הנראה, אם התל היה מיושב בתקופה זו, היה בו יישוב קטן למדי.
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סמך  על  משמעותית.  כנענית  עיר  עיטון  בתל  שכנה  זו  בתקופה  המאוחרת.  הברונזה  בתקופת  מהותית  שונים  הדברים  פני 
מכתבי אל-עמארנה המצריים ומקורות נוספים, מקובל להניח שבתל עיטון הייתה עיר שדה כנענית, השוכנת בתווך שבין שתי 
ערי-מדינה חשובות, לכיש וחברון. התל קיים קשרים התיישבותיים בעיקר עם יישובי השפלה ולא עם יישובי ההר. היישוב חרב 
ככל הנראה במחצית הראשונה של המאה ה-12 לפנה״ס, יחד עם יישובים רבים אחרים בשפלה. מבחינה ארכיאולוגית, לא ברור 

מי הגורם האחראי לחורבן – ישראלים, כנענים או מצרים.

בתקופת הברזל I התבססו הן היישוב הישראלי בהר חברון והן היישוב הפלשתי במישור החוף ובמערב השפלה. בשפלה עצמה 
התקיים יישוב דליל בלבד. עם זאת יש לציין כי בתל עיטון התקיימה התיישבות לכל אורך התקופה, בדומה לעוד מספר תילים 
בשולי עמק התלם, מתוכם נציין בפרט את תל בית מירסים. פאוסט מציע כי שורת האתרים שהתקיימה באזור הייתה מובלעת 
כנענית קטנה ששרדה את החורבן של ראשית תקופת הברזל. לאוכלוסיית האזור היו מאפיינים השונים הן מהישראלים בהר 
והן מהפלשתים ברצועת החוף, כגון הרגלי אכילה הכוללים צריכת חזיר פחותה לעומת הפלשתים, קיום קרמיקה פלשתית 

דו-גונית והעדרם של קנקני שפת-צווארון, בניגוד לישראלים שבהר.

בתקופת הברזל II )מאות 9-10 לפנה״ס( התרחב היישוב בתל באופן משמעותי, והוקם בו ביצור. פאוסט סבור כי תל עיטון 
נבלע בהדרגה ע״י ממלכת ישראל, ולדבריו ראשית התיישבותם של תושבי ההר בשפלה הייתה במאה ה-10 לפנה״ס.

במאה ה-8 לפנה״ס שכן בתל מרכז שלטוני של ממלכת יהודה. באתר התגלה מכלול טביעות וחותמות, היחיד המוכר ביהודה 
מתקופה זו.

היישוב הגדול והמשגשג ששכן בתל נחרב בצורה אלימה, במסע סנחריב מלך אשור בשנת 701 לפנה״ס. לאחר החורבן היה 
ניסיון מוגבל בהיקפו להקים את היישוב מחדש, אך באופן כללי האזור לא היה מיושב במשך כמאתיים שנה.

ניטש  היישוב  ההלניסטית.  התקופה  בראשית  גם  שהתקיים  וכפר  התל,  על  מצודה  קמה  הפרסית  התקופה  בסוף 
שרידים  התל  במרחב  התגלו  זו,  תקופה  לאחר  לפנה״ס.  השלישית  המאה  של  הראשונה  במחצית  הנראה  ככל 
חקלאיות. טראסות  הקמת  כולל  לחקלאות,  התל  שימש  הביזנטית  התקופה  במהלך  הנראה,  ככל  בלבד.   דלים 
החל מתקופת הברונזה המאוחרת ולמשך מאות שנים, התקיים סביב התל רצף של קבורה, ולהערכת פאוסט שכנו סביב התל 

מאות אם לא אלפי קברים. רובם המכריע של קברים אלו נבזזו בידי שודדי עתיקות, ורק מיעוטם נחפר בידי ארכיאולוגים.

תל בית מירסים )שטרן, 1992(
בידי  התל  נבחן   1924 בשנת  חברון.  להר  השפלה  בין  התפר  בקו  בסביבתו(,  המרכזי  )התל  דונם  כ-30  בשטח  משתרע  התל 
הארכיאולוג האמריקאי אולברייט, שהציע לזהותו עם דביר היא קריית ספר המקראית. בשנים 1932-1926 חפר אולברייט את 

התל, אולם כיום מקובל לזהות את דביר בח׳רבת רבוד הסמוכה לעתניאל.

התל נחרב בכיבוש הבבלי בשנים 587-589 לפנה״ס, ומאז לא נבנו כלל בניינים בשטח התל, ולא נתגלה בו אפילו חרס אחד 
מתקופות מאוחרות.

התל נושב לראשונה במאה ה-22 לפנה״ס )התקופה הכנענית הקדומה IIIב(. מתקופה זו נמצאו בתל שרידים מעטים בלבד. 
ניכרים  זו  )מאות 20-19 לפנה״ס(. בתקופה  ונתחדש היישוב בתל בתקופה הכנענית התיכונה  כ- 400-300 שנה, שב  לאחר 
השושלות  בזמן  העיר  הגיעה  זו  בתקופה  שגשוגה  לשיא  העיר.  סביב  משופעת  חומה  הוקמה  וכן  בנייה,  שלבי  מספר  בעיר 
החיקסוסיות במצרים, בין 1700 ל-1540 לפנה״ס. העיר הייתה נטושה כמאה שנה, ויושבה מחדש בתקופה הכנענית המאוחרת. 

נוסף לקרמיקה מקומית ומיובאת, נמצאו בעיר גם חרסים מיקניים המעידים על קשרי סחר עם איי יוון.



255

"ח מסכם גומר דו גבעות 

אבן-גיר  עשויות  אסטלות   :23 תמונה 
דמויות  המתארות  מירסים  בית  מתל 
לפנה״ס   14 ה-  מהמאה  כנעניים,  אלים 

)מוצגות כיום במוזיאון הכט בחיפה(
מימין: דמות אלה ניצבת, לבושה בשמלה 
ארוכה ולראשה גלגל השמש, ידה מורמת 
בתנועת ברכה אל פרחי השושן. משמאל: 
דמות אל יושב על כיסא מלכות, מברך עץ 

מקודש.

 העיר הכנענית חרבה עם כיבוש השפלה בידי בני ישראל )אולם שמה הקדום אינו ידוע(. בתקופה הישראלית התקיים בתל 
שני  ניצבו  זו  בחומה  העיר.  סביב  עבה  סוגרים  חומת  נבנתה  לפנה״ס  ה-10  המאה  של  הראשונה  ובמחצית  מצומצם,  יישוב 
שערים, במזרח העיר ובמערבה. טביעות חותם על ידיות קנקנים “לאליקים נער יוכן״ יוחסו בידי אולברייט לאליקים, פקידו של 
יהויכין מלך יהודה. חותמות דומות התגלו גם ברמת רחל ובבית שמש, ומכאן הסיק אולברייט שכל שלושת היישובים האלה 
חרבו בפלישות הבבלים בשנים 587-589 לפנה״ס. זהו האתר הראשון בו נמצאו שרידים מוחשיים לכיבוש ערי יהודה וחורבנן 

בידי הבבלים. כמו כן, החפירות באתר סייעו מאד להגדרת הכרונולוגיה של ארץ ישראל בתקופה הכנענית התיכונה.

לאחר מלחמת ששת הימים, נפגע התל בצורה קשה כתוצאה משוד עתיקות נרחב.
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תעלת הסטה בנחל אדוריים )עמית, 1988(
מדרום-מערב לתל אגרה, עובר נחל אדוריים בתוך קניון צר ועמוק החצוב בסלע הקירטון. קניון זה אינו חתור במקום הנמוך 
חקלאית  קרקע  על  לשמור  שמטרתה  הסטה,  תעלת  על  שמדובר  סבור   )1988( עמית  הגבעות.  במדרון  אלא  בשטח  ביותר 

איכותית בעמק הנחל. במפה מנדטורית 1:100,000 נקראת התעלה בשם “א-סאד״ – “הסכר״.

תמונה 24: תעלת ההסטה בנחל אדוריים

אורך התעלה כ-150 מ׳, רוחבה בין 6-1 מ׳ ועומקה המרבי 6 מ׳. כיום אין בתעלה זכר לסימני חציבה, ויש להניח שהללו טושטשו 
בחלוף השנים. כ- 100 מ׳ צפונית-מזרחית לתחילת התעלה, התגלו שרידי קיר בנוי , שאורכו היה כ-30 מ׳ ורוחבו כ-3 מ׳. קיר זה 
היווה ככל הנראה סכר המונע את שובו של הנחל לאפיק המקורי. אורכו המקורי של הקטע המוסט היה כנראה כ-250 מטרים.

סביר כי התעלה נחצבה בידי אחד היישובים הסמוכים לעמק הנחל. התל הקרוב הינו תל אגרה, המיוחס לתקופה הכנענית 
הקדומה ב׳. לא סביר שהתעלה נחצבה בתקופה זו, ולכן מציע עמית לייחס את המפעל ליישוב הרומי-ביזנטי בחורבת חורפה, 
או ליישוב אחר בקרבתו. זאת על רקע העובדה שבתקופה הביזנטית הגיעה ההתיישבות בארץ לשיאה, ועל כן כל פיסת קרקע 

הזמינה לחקלאות נוצלה.
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גבעות גומר
סקר, ניתוח והערכה של טבע, נוף ומורשת האדם

אורי שפירא, בר שמש, עמית מנדלסון, הילה גיל, גל כגן, אמיר פרלברג ואורי רמון

הסקר בוצע במימון רשות הטבע והגנים ומכון דש״א

תשרי התש״פ - אוקטובר 2019
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