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תודות
תודתנו נתונה לצוות ההיגוי של הסקר מרשות הטבע והגנים :ד"ר אסף צוער ,ד"ר אודי קולומבוס,
דותן רותם ,רותי נשיץ ,יפתח מגן וג'מיל אטרש – על ייזום הפרוייקט ,ליווי העבודה בשטח ,מתן
מידע וחומר עזר ,וסיוע בתיאום מול גורמי הצבא.
לקציני בא"ח נח"ל :קצין האג"מ רס"ן אלון רצ'קובסקי והקמב"ץ סגן אושר אלחדד – על שיתוף
הפעולה והתיאום הפורה בעבודה בשטחי האש.
לצוות צבא הגנה לטבע בחלה"ט :גיא סלעי ואילה סניור – על הסיוע בתיאומים מול הצבא.
אם נפלו טעויות במסמך זה ,הן באחריות העורכים לבדם.

-3 -

גיל קליין ועמיתיה ( )2021סקר מסדרון יתיר  -רמת מדבר יהודה – דו"ח סופי

תקציר
מסמך זה מציג סקר מקיף של ערכי טבע ,נוף ומורשת האדם במסדרון רוחב ארצי בקטע שבין
שמורת הר עמשא בהרי יתיר לחלק של רמת המדבר שנמצא בשמורת מדבר יהודה .מפאת היות
הסקר בלב שטחים פתוחים ובמיעוט הפרות,חלקים נרחבים ממנו נמצאו כבעלי ערכיות אקולוגית
גבוהה מאוד ומירבית .ערכי הטבע כוללים מגוון של מיני צמחים ובעלי-חיים נדירים ,שחלקם בסכנת
הכחדה .רצף השטחים הפתוחים משמר את קיומם של מסדרונות אקולוגיים רחבים בעלי חשיבות
ארצית כמסדרון אקולוגי וכאזור מעבר בין האזור הים-תיכוני לאזור המדברי .המסדרון חשוב בציר
צפון-דרום ,אבל בעיקר בציר מערב-מזרח :מקמר הרי חברון אל רמת המדבר ,ובהמשך אל מצוק
ההעתקים וחוף ים המלח.
חלקו המערבי של הסקר ,שמצוי בספר המדבר ,הינו גבעי מתון ,ובעמקיו מעובדים שדות בעל
עונתיים .חלקו המזרחי של הסקר מבותר והררי ,שחון ונמוך יותר – ולכן גם מדברי .נוף הסקר
מאופיין בשטח פתוח של גבעות מעוגלות במערבו ,שהולך ונעשה דרמטי ככל שהנחלים מתחתרים
מזרחה בסלעי הגיר .רוב שטחו נמצא בחלק העליון של אגן נחל צאלים.
מטרת הסקר הייתה לגבש תמונת מצב כוללת אודות ערכי הטבע ,הנוף ומורשת האדם באזור ,על-
ידי מיפוי הצומח ,דגמי תפוצתו וערכיותו האקולוגית; מיפוי המצאי הזואולוגי; הגדרת יחידות הנוף
וערכיותן הנופית-תרבותית; כמו גם איתור ומיפוי אתרי מורשת האדם ,מצבם ופוטנציאל השימור
והשיקום שלהם.
במרחב הסקר אופיינו  18טיפוסי צומח ,דבר שמעיד על גיוון נופי רב במרחב מדברי וחצי-מדברי.
מרבית היחידות דורגו בערכיות כוללת גבוהה עד מירבית .בין המכלולים החשובים ביותר מבחינה
אקולוגית ,שאף הוגדרו כשטחים בעלי ערכיות ייחודית ,נמנים בקעת תל קריות ,הר חרדון ,שדות
מעובדים ומישורי לס.
בנוסף לערכיות האקולוגית ,רוב שטח הסקר הינו בעל ערכיות נופית גבוהה ,בזכות שילוב של טבע
ראשוני ,יחד עם מבנה טופוגרפי מרשים ומגוון .יחד עם זאת ,האזור כולו מוגדר כשטח אש ואינו
כולל שטחים מוגנים סטטוטורית ,כך שעצם קיומו כשטח פתוח לאורך זמן אינו מובטח .יתר על כן,
מתרחשות בו תופעות שפוגעות בתפקודו כשטח תורם לשמירת טבע ,כמו :צייד ,מרעה לא מבוקר,
אימוני צבא ופגיעה בפני השטח באמצעות כלים כבדים .לפיכך ,ישנה חשיבות גדולה בהגדרת אזור
זה כמסדרון אקולוגי ,בקידום הגנה סטטוטורית מתאימה ,ובבניית תכנית ממשק שתשפר את
תפקודו האקולוגי והנופי.
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פרק א' :רקע כללי ומבואות
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1
1.1

רקע כללי
רקע לביצוע הסקר

סקר טבע ,נוף ומורשת האדם זה ,נדרש לצורך השלמת תכנון של מסדרון רוחב ארצי בקטע שבין
שמורת הר עמשא בהרי יתיר לחלק של רמת המדבר שנמצא בשמורת מדבר יהודה .בניגוד לאזורים
אחרים של ספר המדבר שבהם בוצעו סקרים אקולו גיים ולכן המידע עליהם רב יחסית (סקר אגן
שקמה ,סקר להב ,סקר הלס ,סקר יתיר ועוד) ,באזור שבין הרי יתיר לרמת המדבר לא בוצע עד
היום אף סקר שדה שיטתי ,ובשל כך המידע לגביו חלקי וחסר.
אזור זה ,בין 'הקו הירוק' בצפון לבקעת ערד בדרום ,נמצא בחבל הארץ שמכונה "ספר המדבר" ,ולכן
יש לו חשיבות מיוחדת כמסדרון אקולוגי וכאזור מעבר (אקוטון) בין האזור הים-תיכוני לאזור המדברי.
המסדרון חשוב בציר צפון-דרום ,אבל בעיקר בציר מערב-מזרח :מקמר הרי חברון אל רמת המדבר,
ובהמשך אל מצוק ההעתקים וחוף ים המלח .הוא מקשר שני אזורים בעלי ערך רב לשמירת טבע
ונוף :באזור הרי יתיר נמצאת שמורת הר עמשא ,שהמשכה בשטחי בתה גדולים ושמורים (בעיקר
בתמ"א  )22ברכסי עירא וענים .יער יתיר משלים באזור זה רצף פתוח של עשרות קילומטרים
רבועים .ממזרח לשטח הסקר נמצאת שמורת הטבע מדבר יהודה ,מהגדולות (כ 400-קמ"ר)
והחשובו ת שבשמורות ישראל .שמורה זו כוללת פסיפס של יחידות עשבוניות ברמת המדבר ,לצד
נחלים שהולכים ומתחתרים בתוך המסלע הקשה ,עד לנפילתם דרך מצוק ההעתקים אל חוף ים
המלח .נוף הסקר מאופיין בשטח פתוח של גבעות מעוגלות במערבו ,שהולך ונעשה דרמטי ככל
שהנחלים מתחתרים מזרחה בסלעי הגיר .רוב שטחו נמצא בחלק העליון של אגן נחל צאלים.
מסדרון אקולוגי מוגדר כשטח פתוח שאינו נתון לשינויים תדירים במרחב ובזמן ,ומחבר בין אזורים
טבעיים .שטחו מאפשר קיום מחזורי חיים שלמים ו/או מעבר בין אזורים שמורים יותר למגוון רחב
של אורגניזמים .במקרים רבים מתייחסים למסדרון כשטח צר שאורכו גדול מרוחבו והוא שונה
מסביבתו (רותם ועמיתיו .)2015 ,מסדרונות אקולוגיים הם נדבך חיוני בשמירה על המגוון הביולוגי
ועל תפקודן של מערכות אקולוגיות .הם מהווים צירים מרכזיים לתנועת בעלי-חיים במרחב ולהפצת
זרעי צמחים ,ובכך מאפשרים קישוריות בין מרחבים פתוחים גדולים יותר ,שמוגנים לפחות בחלקם
לטווח ארוך .בכך תורמים המסדרונות לעמידותן של אוכלוסיות מפני פגיעה והכחדה מקומית.
מסדרונות מתוכננים ומנוהלים בצורה מתאימה הם כלי מרכזי לשמירת מערכות אקולוגיות טבעיות
מתפקדות .המסדרון האקולוגי בצפון הנגב הוא ייחודי בכך שהוא נמשך מהים התיכון ,דרך אגן נחל
שקמה וגבעות להב וגורל ,אל הרי יתיר ומשם מזרחה דרך אזור הסקר אל רמת המדבר ,מצוק
ההעתקים וחוף ים המלח .לאורך מרבית מסדרון זה ישנם שטחים מוגנים שמבטיחים את תפקודו
גם בעתיד הרחוק יותר .באזור הסקר ,בין שמורת הר עמשא ("שמורת תל קריות") לשמורת מדבר
יהודה אין שטחים מוגנים סטטוטורית ,כך שעצם קיומו כשטח פתוח לאורך זמן אינו מובטח .יתר על
כן ,מתרחשות בו תופעות שפוגעות בתפקודו כשטח תורם לשמירת טבע ,כמו :צייד ,מרעה לא
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מבוקר ,אימוני צבא ופגיעה בפני השטח באמצעות כלים כבדים .לפיכך ,ישנה חשיבות גדולה
בהגדרת אזור זה כמסדרון אקולוגי ,ובבניית תכנית ממשק שתשפר את תפקודו האקולוגי והנופי.
לפיכך ,חשיבותו של סקר השלמה אקולוגי באזור גבוהה ,והוא שיאפשר לבצע תכנון מפורט של
המסדרון ,ולבנות תכנית שימור מאוזנת שתציג מתווה שישפר את קישוריות בתי הגידול עבור בעלי-
חיים וצמחים רבים ככל האפשר.

1.2

מטרות הסקר



אפיון והערכה של ערכי טבע ,נוף ומורשת האדם באזור הסקר.



יצירת בסיס מידע להדגשת חשיבות האזור כמסדרון אקולוגי ארצי.



זיהוי והגדרת איכותם של השטחים הפתוחים ,ככלי לקביעת סדרי עדיפויות לשימורם.



חיזוק תכניות בקנה מידה רחב יותר לשימור מינים בסכנת הכחדה.



תיעוד אתרי המורשת ונופי התרבות של ספר המדבר :חורבות ,כרי מרעה ,בארות ,מאגורות,
מערות מגורים ועדרי צאן – והנחת מסד לתכניות חשיפת אתרים אלו לציבור.



בדיקת שימוש ופוטנציאל השטח בהיבטי פנאי ונופש :רקע לתכנון רשת של שבילים אזוריים
ומקומיים :נתיבים אטרקטיביים ,אתרים ותצפיות מיוחדות בעלות פוטנציאל להנגשה בשבילים,
לצד הרחקת פעילות פנאי ונופש ממקומות רגישים מבחינה אקולוגית.

1.3

גבולות הסקר

השטח הכולל של אזור הסקר הוא כ 110-קמ"ר ,בגבולות הבאים (מפה :)1


בצפון :לאורך גדר ההפרדה בין ישראל לרשות הפלסטינית.



בצפון-מערב :לאורך גבול שמורת הטבע תל קריות.



במזרח :לאורך גבול שמורת מדבר יהודה.



בדרום-מערב :צמוד לגבול סקר הלס (רותם ועמיתיו.)2017 ,



בדרום :לאורך הגבול המוניציפאלי של העיר ערד בתמ"א .35

-12-

גיל קליין ועמיתיה ( )2021סקר מסדרון יתיר  -רמת מדבר יהודה – דו"ח סופי

מפה  .1מפת התמצאות כללית

1.4

שיטת העבודה

שיטת העבודה בסקר זה פותחה ביחידת סקרי טבע ונוף במכון דש"א (דמותה של ארץ) ,בהמשך
לעבודתו של איתן גידליזון (( )1988איור .)1
1.4.1

שלב א' – איסוף ואפיון המצאי

בשלב הראשון של הסקר נאספו ונותחו המקורות הבאים :מפות מסוגים שונים (ליתולוגיה ,גיאולוגיה,
קרקעות ,שיפועים) ,תצלומי אוויר ,בסיסי מידע של צומח ובע"ח שסופקו ע"י רשות הטבע והגנים,
מידע על מיקומם ומאפייניהם של אתרים ארכיאולוגיים (כפי שסופקו ע"י רשות העתיקות) ,מאמרים
ומחקרים שונים שעוסקים באזור ומידע בע"פ מאנשי מקצוע ,מומחים ומקומיים בעלי היכרות עם
השטח וידע בתחומים הללו .במסגרת עבודת השדה תועדו נתונים על ערכי הטבע (מיפוי ורישום
של צומח) ועל הנוף באזור .נתונים אלה מוחשבו ומופו .שילוב המידע הקיים בתוספת המידע החדש
היווה את הבסיס לתוצרים הבאים:


מפת יחידות נוף ותת-יחידות נוף.



מפת אתרים (אתרי מורשת האדם ואתרי נוף).



מפות בוטניות :תצורות צומח ,טיפוסי צומח ומיני צמחים בסכנת הכחדה.



דו"חות ומפות תצפיות בבעלי-חיים.
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1.4.2

שלב ב' – הערכה נושאית – ערכיות נוף ,ערכיות צומח ורצף השטחים הפתוחים

על בסיס הנתונים שנאספו הוערך מצב יחידות הנוף ויחידות הצומח ודורגה ערכיותן ,ובוצע מיפוי
של מסדרונות אקולוגיים וחישוב של רצף השטחים הפתוחים (פירוט תהליכי ההערכה ,אופן המיפוי
והחישוב נמצא בפרקים הרלוונטיים בהמשך) .תוצרי שלב זה הם:


מפת ערכיות נופית.



מפת מסדרונות אקולוגיים ורצף שטחים פתוחים.



מפת ערכיות בוטנית.

1.4.3

שלב ג' – שילוב נתונים והערכות

הנתונים וההערכות בתחומים השונים שולבו במפות מסכמות .תוצרי שלב זה הם:


מפת ערכיות כוללת :מפה שמשלבת את הערכיות האקולוגית (בוטנית-זואולוגית) עם הערכיות
המרחבית (מסדרונות אקולוגיים ורצף שטחים פתוחים).

חשוב לציין כי שלבי ההערכה השונים מתבססים על שלב אפיון המצאי ,והם מכילים פרשנות שלו.
לפיכך ,בשימוש בתוצאות הסקר ,יש חשיבות להסתכלות גם על נתוני הבסיס של אפיון המצאי.
1.4.4

שלב ד' – ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות

על-פי התוצרים מכל השלבים הקודמים ,נוסחו מספר המלצות כלליות שקשורות לתכנון ולממשק
עתידיים של האזור ,כפי שהוגדר במטרות הסקר .המלצות אלו מצורפות כנספח לסקר.
איור  .1תרשים זרימה של תהליך הסקר.
רקע זהוב – שלב א' :איסוף מידע קיים וסקר שדה; רקע תכול – שלב ב' :עיבוד הנתונים; רקע כתום – תוצרים ראשוניים
(מפות נושאיות); רקע ירוק – תוצרים מעובדים (מפות ערכיות נושאיות); רקע ורוד – שלב ג' :תוצרים מעובדים סופיים
(מפות ערכיות משולבות).
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 2מבואות
2.1

גיאוגרפיה

כמעט כל תחום הסקר נכלל באגן הניקוז של נחל צאלים עליון ,שמתנקז מזרחה אל ים המלח .בפינתו
הדרומית -מערבית כלול בתחום הסקר קטע מנחל קריות ,שמשתייך לאגן הניקוז הגדול של נחל
הבשור ,שמתנקז מערבה אל הים התיכון (מפה  .)4אזור הסקר מצוי מצפון לכביש שוקת-ערד,
ובחלק הדרומי-מזרחי הוא חופף לקו פרשת המים עם נחל רחף .הגבול המערבי מקביל לתחתית
המדרונות של רמת הרי חברון ,רכס מעון-יתיר .הגבול המזרחי נמצא סמוך לראשי הקניונים של
הנחלים צאלים ,שפן והרדוף .הגבול הצפוני עוקב (לא במדוייק) אחר קו פרשת המים בין נחל צאלים
ליובלו – נחל הרדוף.
חלקו המערבי של הסקר ,שמצוי בספר המדבר ,הינו גבעי מתון ,ובעמקיו מעובדים שדות בעל
עונתיים (=פלחה) .חלקו המזרחי של הסקר מבותר והררי ,שחון ונמוך יותר – ולכן גם מדברי ('מדבר
בצל הגשם') (מפה  .)5קו פרשת המים הארצי עובר בין יובלי בשור וצאלים בפינה הדרומית-מערבית
של הסקר .עיקר הניקוז מתחלק בין שני נחלים גדולים :בחלק הדרומי – נחל צאלים ובחלק הצפוני
– יובלי נחל שפן .נחל שפן מתנקז אל נחל צאלים בקרבת גבול הסקר המזרחי .הגבעות במערב
גובהן כ 650-מ' מעפה"י ,ואילו במזרח יורד הגובה ל 300-מ' בערוצי הנחלים .הנקודה הגבוהה
ביותר במרחב היא הר בטח שגובהו  673מ' מעפה"י .בחלק המערבי של הסקר משמש קו פרשת
המים המקומי בין נחל צאלים לנחל שפן – כגבול שבין האזור המתון שמדרום ,לאזור המבותר יותר
שבצפון .השטח המתון מצוי בין יובלי הנחלים טוב ,צבים ,לטאות וחרדון.

2.2


גיאומורפולוגיה

נארי :נופו של החלק המערבי של אזור הסקר מצופה בציפוי נארי עבה ,דבר שיוצר משטחי סלע
רצופים או נוף של גבנוני גיר מעוגלים ורדודים .משטחי הנארי מייצרים נגר עילי ומשפיעים על
פיזור הצמחייה ,על חציבת מערות מגורים ועל מיקום חציבת בורות המים .בשולי הערוצים נהרס
כיסוי הנארי ,ושם נוצרו מצוקונים עם סדקים ,בולדרים ,מערות טבעיות ומחילות בע"ח ,ומתחת
לנארי ניתן לעיתים להבחין בסלע המקורי .הנארי איננו מוגדר כסלע ,ולכן גם אינו בא לידי ביטוי
במפה הגיאולוגית .הנארי נוצר בתור אופק גירני של הקרקע שכיסתה בעבר את תבליט הנוף.
לאחר סחיפת רוב הקרקע ,נותר הנארי כציפוי גירני קשה ,שמגן על התבליט הטופוגרפי
מסחיפה.



בתרונות :בעמקים קיים כיסוי עבה של לס ,מדרונות העמקים מכוסים בשכבה דקה של לס,
ובמפגש בין המדרון לעמק נוצרות כתפי לס בעומק בינוני .אזורי לס אלו סובלים מהיווצרות
בתרונות ומסחיפת קרקע מהירה ,שמתגברים כתוצאה מיצירת קוליסים של כלי-רכב ורעיית
יתר.
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נחלים חוצי רכס :האזור המזרחי קרוב יותר אל בקע ים המלח ,ולכן הוא מבותר במקומות
מסויימים עד כדי יצירת קניונים עמוקים .האזור המערבי שקרוב לקו פרשת המים הארצי ולבקעת
ערד ,שמור יותר מהתחתרות ולכן נופו מתון ונשלט ע"י עמקים מכוסי לס.

2.3

גיאולוגיה

תחום הסקר נמצא ממזרח לקמר הרי חברון .זהו אזור של רצף קמרים וקערים רדודים שכיוונם
דרום-מערב – צפון-מזרח :קמר טוב נמצא בחלק המערבי ,קמר כתף חצרון נמצא בין נחל צאלים
לנחל חרדון ,וקמר כידוד – בחלק הדרומי-מזרחי ,כאשר גבול הסקר עובר על ראשו של הקמר.
ממזרח לגבול הסקר המזרחי ובצמוד לו ,עובר העתק צפירה ,שכיוונו צפון-דרום והוא יוצר כפיפה
של השכבות אליו ,דבר שמאפשר מעבר נוח בכיוון צפון-דרום של דרכים – בניצב לערוצי הנחלים
המצוקיים (איור  ,2איור .)3
איור  :2תרשים גיאולוגי תלת-מימדי של אזור הסקר (ליאור אנמר)

-16-

גיל קליין ועמיתיה ( )2021סקר מסדרון יתיר  -רמת מדבר יהודה – דו"ח סופי

איור  :3תרשים חתך גיאולוגי של אזור הסקר (ליאור אנמר)

2.3.1

מסלע

המסלע בתחום הסקר נשלט ע"י סלעי משקע ימיים ,גיר ,דולומיט קירטון וצור ,אך בחלקו המערבי
של האזור רוב השטח מכוסה בסלעים יבשתיים ,בנארי ובקונגלומרטים מלוכדים ע"י נארי (מפה .)2
חבורת יהודה


תצורת בענה/נצר (תקופת טורון) :בנויה מגיר בהיר ומשוכב היטב שמתאפיין במופע מדורג.
סלעי התצורה חשופים בעיקר בחלקים הנמוכים של הנוף בחלק המזרחי של תחום הסקר ,כלומר
בעיקר בערוצי הנחלים .גופי דולומיט קשים וחומים כהים מנמרים את התצורה .גופי הדולומיט
ניכרים בצבע הכהה ובטרשיות שלהם ,שבאה על חשבון השיכוב המסודר של הגיר .תופעת
הדולומיטיזציה מאוחרת לגיר ,ונוצרה בעקבות חדירת תמיסות עשירות במגנזיום שהגיעו מים
המלח לאורך סדקים ,וגרמו לגיר להפוך לדולומיט במקומות שסמוכים לסידוק.

חבורת הר הצופים


תצורת מנוחה (תקופת סנון) :בנוייה מ קירטון לבן ,צחור ורך .לרוב היא מופיעה במדרונות
מתחת לתצורת מישאש הצורנית ,ולכן איננה נראית מכיוון שהיא מכוסה בדרדרת של צור
מישאש .המדרונות שלה רכים ומעוגלים ,אך את הקירטון הלבן עצמו ניתן לראות רק במקומות
שבהם ערוצים תלולים חרצו בדרדרת הצור ,וחשפו כתמים קטנים של קירטון לבן .רוב בורות
המים חצובים בתצורה זו ,שהיא רכה ונוחה מאוד לחציבה ולטיוח.



תצורת מישאש (תקופת סנון) :בנוייה בעיקר משכבות צור חום ,שחור ,אפור ולבן ,אך מכילה
גם שכבות של בולבוסי גיר מעוגלים ,ושכבות פוספוריט ,גיר ,קירטון וחוואר .הצור שבונה את
התצורה הוא בעל מופע ברקציוזי ,ובכלל – התצורה מאוד הטרוגנית במבנה ובמסלע .תצורת
מישאש שולטת ברוב רובו של השטח ,ובונה את רוב ראשי הרכסים במרחב הסקר .במקומות
מסויימים מקומטות שכבות הצור של התצורה באופן הדוק ומסולסל ,שמכונה "הצור המשוגע".
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קימוטים אלו לא חורגים מתחומי התצורה ,והם תוצאה של גלישות של השכבות בעת שהיו עדיין
רכות בקרקעית הים.


תצורת ע'רב (תקופת מסטריכט) :בנוייה מקירטון מעט צהבהב .התצורה מצוייה רק בחלקו
המערבי של השטח ,אך גם שם רובה סחופה ומחשופיה מכוסים ע"י נארי ,כך שהשטח שבו היא
חשופה מוגבל לכתמים קטנים.

חבורת ים המלח


קונגלומרט אחוזם (תקופת ניאוגן) :בחלקו המערבי של שטח הסקר מופיעים משטחי נארי
נרחבים בראשי הגבעות .בחלק גדול ממשטחי הנארי ניתן לראות חלוקים צפים בנארי .חלוקי
הגיר פחות ברורים ,אך חלוקי הצור ברורים ביותר .כאשר צפיפות החלוקים קטנה ,הסלע אינו
נראה כקונגלומרט ,אך במקומות שבהם צפיפות חלוקי הצור גדולה – מראה הקונגלומרט ברור
לעין .קונגלומרט אחוזם משמר את נוף העמקים שקדם לבקע ים המלח ,ולכן מצוי בעיקר באזור
השמור והפחות מבותר.

תמונה  .1קונגלומרט משובץ בתוך נארי בגבעות טוב .צילום :הילה גיל קליין
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מפה  .2גיאולוגיה (מבוססת על מפות  1:50,000של המכון הגיאולוגי)

2.4

קרקעות (מפה )3

באופן כללי ,האזור המערבי של הסקר מכוסה בכיסוי קרקע עבה ושמור יותר מאשר האזור המזרחי,
שהינו מבותר וסחוף .באזור המזרחי הקרקעות הן ליתוסולים חומים ,קרקעות דקות ,פחות מפותחות
ומכילות שברי סלע רבים של הגיר והצור שחשופים באזור .בעמקים מצויים משארים של קרקע
לסית ,בתצורת סרוזיומים לסיים .האזור המערבי מתון יותר ופחות מבותר ,ולכן מכוסה ביותר קרקע.
אזור זה מכוסה בליתוסולים חומים ובקרקע חומה בהירה לסית ,שנוצרת על-גבי נארי באזורים
צחיחים.
באזור שקרוב למדרונות רכס מעון ,מצויים עמקים קטנים שמכוסים בקרקע חומה כהה שנסחפה
מהאזור הגשום יותר של רמת הרי חברון .דוגמה יפה לעמק כזה היא עמק נחל קריות.
עמקי נחל צבים ונחל טוב הם העמקים הראשיים והרחבים יותר של האזור המתון המערבי ,ולכן ניתן
לראות בהם חתך קרקע לס עבה ושמור שבעבר מילא את כל העמק לעובי של עשרות מטרים .לס
זה הורבד ע"י סופות אבק על כל מרחב השטח ,ולאחר מכן נסחף אל העמקים ושם הורבד כמילוי
עמק עבה שהיום עובר תהליכי סחיפה מהירים.
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מפה  .3קרקעות

2.5

הידרולוגיה (מפה )4

מקורות המים במרחב נדירים ,מכיוון שמדובר במרחב מדברי וללא אקוויקלודים ברורים שקרובים
לפני השטח .הנחלים הם נחלי אכזב והזרימה בהם שיטפונית בעונת החורף .באזורים המזרחיים,
שם הנחלים מעמיקים ויוצרים קניונים בסלע הגיר ,ניתן למצוא גבים שמחזיקים מים במשך ימים,
שבועות ואפילו חודשים .באזורים שבהם מצוייה תצורת מנוחה הקירטונית ,חצובים בורות מים
מכמה סוגים :לאורך ערוצי הנחלים מצויות מאגורות גדה שמתמלאות ישירות משיטפונות הערוץ,
ואילו על המדרונות מצויות מאגורות מדרון שמתמלאות ע"י תעלות הטייה .משטחי הנארי מייצרים
נגר עילי רב שמנוצל ע"י מאגורות המדרון .באזור המערבי מצויות כמה בארות עתיקות בערוצי
הנחלים .אלו בארות מדופנות שהעמיקו בעבר עד מפלס מי התהום של אקוות (=אקוויפר) החלוקים
או של אקוות שעונות ,אך כיום רוב הבארות סתומות בסחף.
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מפה  .4הידרולוגיה

מפה  .5שיפועים
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2.6

היחידות האקולוגיות בנגב

בשנים האחרונות התבצע פרוייקט לחלוקת מחוז דרום של רט"ג (הנגב ודרום מדבר יהודה) לתת-
יחידות מרחביות (רון ועמיתיה ,)2019 ,כאשר לכל תת-יחידה מרחבית תועדו הגיאולוגיה ,הנוף,
האקלים ,ובהתאם גם הצומח – שמאפיינים אותה .גבולות תת-היחידות נקבעו כך שכל תת-יחידה
תהיה בעלת אותם מאפיינים – ששונים משכנותיה .כל תת-יחידה מיוחסת ליחידה אקולוגית ,שהיא
רמת הארגון הגבוהה ביותר .יחידה אקולוגית אינה יחידה מרחבית ,אלא צורת ארגון של החיים בה
(צומח ובעלי-חיים) מבחינת מבנה החברה ,פיזור מרחבי והמאפיינים הסביבתיים שתומכים במבנה
זה .בשטח הסקר מיוצגות שתי יחידות אקולוגיות" :בתות ושיחיות מדבריות" ו"-לס בנגב ובערבה"
(מפה  .) 6יחידות אלו נבדלות בטופוגרפיה ובקרקעות שלהן ,ולכן גם בחברת החי והצומח .יחידת
הבתות והשיחיות המדבריות ,שכוללת כמעט את כל השטח הסקר ,מתאפיינת בטופוגרפיה מובהקת
של מדרונות וערוצים ,שיוצרת את המבנה של בתות במדרונות ושיחיות בערוצים ,כאשר במדרונות
הקרקע רדודה .יחידת הלס ,שנמצאת רק בשולי הסקר המערביים בבקעת ערד ושלוחותיה,
מאופיינת בטופוגרפיה מתונה יותר ,ותת-היחידות בה מכוסות ברובן בקרקע עמוקה ,ומציגות פיזור
צומח אחיד יותר .יחידות הלס בשטח הסקר ,ובנגב בכלל ,מרכזות פעילות אנושית מרובה מחד,
ומיוצגות בחסר בשטחים מוגנים סטטוטורית מאידך ,ועקב כך מהוות בית-גידול תחת איום.
היחידה האקולוגית 'בתות ושיחיות מדבריות' מחולקת בשטח הסקר לשלוש יחידות משנה :רכס
כידוד,הר צאלים-גבעות עדשה ורמת מדבר יהודה מה'-קו הירוק' עד נחל צאלים .רכס כידוד הינו
רכס בכיוון צפון-דרום בקירוב ,כאשר חלקו המערבי גבעי מתון עם מעט מצוקים בערוצים ,וחלקו
המזרחי משתפל בכפיפה חריפה בצורת מצלעות אל בקעות גורר וחתרורים .הכפיפה חריפה יותר
בדרום ,שם המצלעות מצוקיות ובנויות מגיר ודולומיט ,ומתמתנת לכיוון צפון – שם מכוסות המצלעות
במשארי צור .את המצלעות חוצים ערוצים עמוקים .במדרון המערבי המתון שולטים סלעי הצור
והקירטון של חבורת הר הצופים (תצורות מנוחה ,מישאש וע'רב הסנוניות) .במדרון המזרחי התלול
שולטים סלעי גיר ודולומיט עם רבדות חוואר של חבורת יהודה (תצורת נצר מהטורון) .תצורת הצומח
ביחידת משנה זאת היא בתה ,והמינים השליטים :יפרוק המדבר ,מתלולן הערבות ולענת המדבר.
יחידת המשנה של הר צאלים-גבעות עדשה היא העיקרית בסקר ,ומתאפיינת בנוף גבנוני-מפולס
של גבעות קירטון סנוניות ,מהן בולט הר צאלים הקירטוני שמחופה בצור בחלקו העליון ,וסביבתו
במה גירית .המסלע בשטח זה הוא תצורת נצר הדולומיטית של חבורת יהודה (טורון) ,ותצורות
מישאש (צור) ומנוחה (דולומיט/קירטון) של חבורת הר הצופים (קמפן-סנטון) .תצורת הצומח ביחידת
משנה זאת היא בתה ,והמינים השליטים :לענת המדבר ,יפרוק המדבר ,מתלולן הערבות וסירה
קוצנית.
יחידת משנה נוספת של רמת מדבר יהודה מאופיינת ברמות גבנוניות-מישוריות ,טרשיות בדרך כלל,
המסתיימות במצוק ההעתקים בקניוני הנחלים ומזרחה לעבר ים-המלח .זהו אזור מגע בין גיר קשה
לקירטון רך ,עם דולומיטיזציה בפני הסלע העליונים שיוצרת מכתשים רדודים דמויי צלחות.
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הטופוגרפיה משתנה בין שטחים מפולסים של גיר קשה לנופי גבעות משאר בולטות של קירטון וצור
סנוניות .הנחלים מתחתרים לעומק ויוצרים קניונים בעומק עשרות מטרים .באזור חתרורים גבעות
סלעים מטמורפיים שמקורם בחרסית וחוואר של תצורות ע'רב וטקיה (חבורת הר הצופים ,סנון-
פליאוקן) .יחידה זו כוללת בסקר זה את יחידת הנוף הר חצרון .המסלי בשטח זה הוא תצורת נצר
הדולומיטית של חבורת יהודה (טורון) ,ותצורות מישאש (צור) ומנוחה (דולומיט/קירטון) של חבורת
הר הצופים (סנון) .תצורת הצומח ביחידת משנה זה היא בתה במדרונות; בתה עם שיחים פזורים
בערוצים.
היחידה האקולוגית 'לס בנגב ובערבה' מיוצגת בשטח הסקר על-ידי שולי יחידת המשנה' :לס בבקעת
ערד' .זוהי בקעה שטוחה של לס מעורב בחול ,שמתוחמת בין המורדות הדרומיים של הר חברון
מצפון-מערב ,להרי דימונה מדרום-מזרח .חלק מהיחידה מעובד ,בעיקר בחקלאות בעל בדואית של
שעורה ומעט חיטה ,ובנוסף – נתונה הבקעה תחת לחץ רעייה חזק של עדרי צאן .מרבית היחידה
בנויה מקרקעות לס (חבורת ים-המלח ,פלייסטוקן-הולוקן) .בין משקעי הלס ,גבעות משאר בעיקר
של צור תצורת מישאש הסנונית (חבורת הר הצופים) ,אך גם של תערובת גיר ,חלוקים ,חרסית ,חול
ולס של תצורת נבטים (חבורת כורכר ,פלייסטוקן-הולוקן) ,קונגלומרט אחוזם ותצורת פלשת (חבורת
סקייה ,פליוקן) ,וקירטון תצורות מרשה ועדולם האיאוקניות (חבורת עבדת) וקירטון חווארי של
תצורת ע'רב הסנונית (חבורת הר הצופים) .תצורת הצומח ביחידת משנה זאת היא בתה ,והמינים
השליטים :חמד המדבר ,אכילאה ערבתית וקיפודן בלאנש.
מפה  .6מיפוי היחידות האקולוגיות בנגב (רון ועמיתיה)2019 ,
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פרק ב' :נוף ומורשת האדם
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נוף

3
3.1

מטרת הפרק הנופי-תרבותי

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

3.2
3.2.1

שיטות עבודה באפיון הנוף ובהערכתו
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.
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כך למשל ,ישנה התלבטות האם לחלק את השטח לפי אגני ניקוז או אגנים חזותיים – דבר שגורם
לכך שרכסי ההרים מחולקים בין כמה יחידות נוף ,או לפי רכסי ההרים – שאז אגן הנחל מתחלק בין
כמה יחידות נוף .אין תשובה אחת לשאלות אלה ,ולכן ,על מנת למתן את ההיבט הסובייקטיבי
בתהליך זה ,משתתפים בו מספר אנשים שמייצגים נקודות ראות שונות ,תוך ניסיון לבנות חלוקה –
ולאחר מכן גם הערכה – מוסכמות .הגדרת יחידות הנוף התבצעה תוך בחינת כלל מאפייני השטח
ומבוססת על האמצעים הבאים:


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



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



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



חוות דעת של אנשי מקצוע בתחומים רלוונטיים.

3.3

דירוג ערכיות נופית-תרבותית

לאחר הגדרת יחידות הנוף מחולקת כל יחידת נוף ליחידות משנה קטנות יותר ,תת-יחידות נוף,
שבהן רמת ההומוגניות של מרכיבי הנוף גבוהה יותר .אומדן הערכיות הנופית נערך לתת-יחידות
אלה שהוגדרו בתוך יחידות הנוף ,מתוך תפיסה שיש לשמור על המרכיבים והאיכויות של יחידות
הנוף כולן ,לפחות בחלק משטחן .כך יישמר מגוון הנופים של הארץ בכלל ושל אזור הסקר בפרט.
ערכיות נופית (למעשה נופית-תרבותית ,שכן היא מתייחסת גם לאתרי מורשת) מבוססת על ניתוח
איכותני ולפיכך הקריטריונים מוגדרים ברובם באופן כזה – בשורת תארים כגון :עוצמה ,מגוון,
דרמטיות וכד' (ראו בסעיף הבא – מדדי הערכיות הנופית).
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,
 – 4גבוהה מאד – 5 ,מירבית .במפת הערכיות הנופית שבסוף הפרק (מפה  )9מופיעות 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 ב' .חשוב להדגיש כי קביעת הערכיות הנופית הינה יחסית לשטחי
הסקר עצמו .כתוצאה מכך ,ייתכן שחלק מהשטחים שבאזורים אחרים היו מדורגים כבעלי ערכיות
נופית מירבית ,ידורגו בקנה המידה של הסקר הנוכחי כבעלי ערכיות נופית גבוהה "בלבד" ,בהשוואה
לשאר תת-יחידות הנוף בסקר זה.
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3.4


מדדי הערכיות הנופית

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



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



"ראשוניות" :ערך גבוה ניתן לשטח ללא הפרות בולטות כתוצאה מפעולות פיתוח שונות .אמת
מידה זו מתייחסת גם למידת פגיעתם של מרכיבים מלאכותיים ברציפות הקווים החזותיים
הטבעיים בנוף (על קו רקיע לדוגמה) ובהתאמתם לאופי הטבעי של היחידה מבחינת גודל ,צבע
וצורה.



ייצוג אזורי טבעי ותרבותי :ערך גבוה ניתן לאזור שמשמר נוף טבעי ו/או תרבותי אופייני לאזור.
ישנה חשיבות רבה גם לשמירת מאפיינים של הנוף שמבטאים דרך חיים בעלת משמעות
תרבותית (לדוגמא ,מערות רועים במצוקי הצור ובורות מים למרגלות מחשופי קירטון).



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 שנשקף מתת-
היחידה עצמה ,ולכן קיימת התייחסות גם לנקודות תצפית בולטות שנמצאות בשטח תת-היחידה.



פוטנציאל שיקום והתחדשות :הגדרה זו נותנת עדיפות לשטחים המאופיינים כיום בערכיות
נופית גבוהה ,אך אופיים עלול להיפגע בצורה קשה במקרה של פיתוח נוסף .לפיכך,במקומות
בהם פיתוח חדש צפוי לגרום לפגיעה נופית בלתי הפיכה ,ניתן ניקוד מירבי בסעיף זה.

3.5

אפיון יחידות הנוף

מרחב הסקר נמצא במפגש שלוש חטיבות נוף (קפלן וזלוצקי ,)2003 ,שולי בקעת ערד-באר שבע
במערב ,מדבר יהודה הדרומי (מצפון לנחל צאלים) ו"-קמרי הנגב הצפוני" (מדרום לנחל צאלים).
שטח הסקר חולק למספר יחידות נוף ,תוך התחשבות בגיאולוגיה ,בטופוגרפיה ובתכסית שמאפיינות
את המרחב .הבסיס לחלוקה ליחידות נוף היה לפי המפה הגיאולוגית של האזור ,אם כי בוצעו
תיקונים והתאמות בהתאם לשיקולים טופוגרפיים .חלוקה זו אינה תואמת במלואה את חטיבות הנוף
שהוגדרו ע"י קפלן וזלוצקי ,וזאת על מנת לתת מענה מיטבי לרזולוציית הסקר .בתחום הסקר הוגדרו
שלוש יחידות נוף ,כמפורט בטבלה  1להלן:
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טבלה  .1יחידות הנוף בסקר
שם
מס'
גבעות הלס
1
רמות הצור
2
הרמות המזרחיות
3

חטיבת נוף
שולי בקעת ערד – באר שבע
מדבר יהודה הדרומי
מדבר יהודה הדרומי ,קמרי הנגב הצפוני

לאחר שהוגדרו יחידות הנוף ,הן חולקו לתת-יחידות .חלוקה נוספת זו נעשתה לעיתים על-פי
מאפיינים טופוגרפיים וחזותיים משותפים דוגמת רכס ,מישור או אגן ניקוז של נחל בולט .לרוב
מבוצעת חלוקה לתת-יחידות גם לפי הבדלי תכסית (למשל הבדל בין אזור טבעי לחקלאי) ,אולם
במקרה של הסקר הנוכחי ,לא נמצאו הבדלים מובהקים בתכסית הצומח מבחינה נופית .החלוקה
לתת-יחידות נועדה לכך שתת-יחידות הנוף ייצגו שטח אחיד מבחינת ערכיותו הנופית .באופן זה,
חולקו שלוש היחידות הללו ל 29-תת-יחידות נוף ,שמופיעות גם הן במפה ( 7יחידות נוף).
לכל אחת מתת-יחידות הנוף נקבעה ערכיות נופית כמתואר בסעיף הבא .הערכיות הנופית של כל
תת-יחידת נוף מופיעה בטבלאות שבעמודים הבאים .פירוט החישוב נמצא בנספח ב' .במרבית
המקרים ,הוצמדו גבולות תת-יחידות הנוף לגבולות המיפוי של יחידות הצומח .זאת ,פרט למקרים
שבהם הגיון טופוגרפי/חזותי דרש "חיתוך" של יחידות צומח .עם זאת ,בסקר הנוכחי מצאנו התאמה
מעטה בלבד בין יחידות הצומח ובין האלמנטים הנופיים הבולטים ,ועל כן השיקול המרכזי היה שיקול
טופוגרפי ,וללא התייחסות מיוחדת לגבולות יחידות הצומח .להלן תיאור מפורט של יחידות הנוף,
תת-יחידות הנוף והערכיות הנופית-תרבותית שניתנה לכל תת-יחידת נוף .מפת הערכיות הנופית
נמצאת בסוף הפרק ,לאחר סעיף מורשת האדם.
3.5.1

גבעות הלס

תמונה  .2מבט לעבר תל ערד (הפינה הדרומית-מערבית של מרחב הסקר) .צילום :עמית מנדלסון
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מאפייני היחידה
יחידת נוף זו משתרעת בחלק המערבי ביותר של מרחב הסקר .אזור זה מאופיין בטופוגרפיה מתונה
יחסית.
גבולות היחידה
בצפון – גבול הסקר ("הקו הירוק").
במזרח – ראש נחל חרדון ,גבול קרקעות הלס ממזרח לנחל טוב.
בדרום – כביש .80
במערב – גבול הסקר (כביש .)80
אגני ניקוז
קטע מצומצם במערב היחידה נמצא באגן נחל בשור ,דרך ערוץ נחל קריות שמתנקז לעבר נחל באר
שבע .שאר תחום היחידה נמצא באגן נחל צאלים ,דרך שניים מיובליו – נחל עדשה ונחל טוב .קטע
קטן בצפון היחידה מנוקז לעבר נחל עדשה דרך יובלו נחל חרדון ,ואילו מרבית תחום היחידה מנוקז
לעבר נחל טוב.
רום פני הקרקע
שיא הגובה ביחידה נמצא בנקודת גובה  634מדרום לחורבת ביץ .המקום הנמוך ביותר ביחידה
נמצא בתחתית מתלול ביץ ,ברום 530מ' בקירוב.
מסלע וקרקע
מרבית המסלע באזור הינו קונגלומרט ניאוגני ,ובערוצי הנחלים קרקע לס אלוביאלית.
מקורות מים
הנחלים באזור זה הינם נחלי אכזב .קיימים מספר בורות מים פזורים במרחב.
יישובים
בתחומי היחידה נמצא בסיס נח"ל תל קריות ,ובגבול הצפוני של היחידה נמצאים שרידיו של בסיס
נוסף שנטוש כיום.
נצפות ,רצף נופי ,תשתיות ,מפגעים והפרות
בדופן המערבית של היחידה עובר כביש  .80בתחומי היחידה נמצאת דרך רחבה שמקשרת את
מחנה קריות עם אזור "הקו הירוק" ,ועבודות עפר שנערכו באמצע שנות ה 2000-כהכנה להקמת
גדר ההפרדה באזור זה .ביחידה יש פעילות צבאית אינטנסיבית ,אולם השפעתה הנופית מצומצמת
למדי.
תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
האתר המרכזי באזור הינו תל קריות  -שרידי יישוב גדול שהגיע לשיאו בתקופה הביזנטית .אתר זה
נמצא מעט מחוץ לגבול הסקר .אתר נוסף הינו חורבת ביץ.
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ייחוד חזותי ותרבותי
יחידה זו מסמנת את הקצה הצפוני-מזרחי של מישורי הלס שאופייניים לצפון הנגב בתחום מדינת
ישראל .המחזה של מישורים אלו עוטים ירוק ופריחה באביב הינו נוף ייחודי שמושך אליו מטיילים
רבים מרחבי הארץ.
תת-יחידות
מספר

שם

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים לקביעת
ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

1.01

תל קריות

אזור נרחב של גבעות לס נמוכות.
אתר מרכזי – חורבת ביץ.

מרחב שמור ,טופוגרפיה מתונה יחסית
למרבית שטחי הסקר.

1.02

מחנה
קריות

בסיס צבאי.

יחידת נוף בנויה.

ערכיות
נופית
 – 3גבוהה
 – 0בנוי

1.03

מתלול ביץ רצועת מדרונות תלולים מחורצים
כדבעי ע"י גיאיות קצרים ועמוקים.

תבנית נוף דרמטית.

 – 4גבוהה
מאד

1.04

מעלה נחל מרחב גדול ובו מערכת ערוצים
מפותחת כולל בתרונות לס .אתר
טוב
בולט – מכלול חורבת טוב.

מרחב גדול ושמור יחסית (למעט מכשול
ההפרדה הדרומי) .טופוגרפיה מתונה ולכן
הנופים אינם דרמטיים כמו במזרח הסקר.

 – 3גבוהה

3.5.2

רמות הצור

תמונה  .3נוף באזור הר גבנונים .צילום :עמית מנדלסון

מאפייני היחידה
יחידת נוף זו משתרעת באזור גבעות בשיפועים מתונים-בינוניים ,באגני הנחלים טוב וחרדון.
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גבולות היחידה
בצפון – גבול הסקר.
במזרח – גבול גיאולוגי ברובו ,בעיקר באזור נחל חרדון ,ובהמשך ראש מתלול הר צאלים ,הר גבנונים
והר לטאות.
בדרום – גבול הסקר.
במערב – גבול גיאולוגי ברובו ,לפי גבול קרקעות הלס באזור נחל טוב.
אגני ניקוז
כל תחום היחידה נמצא באגן נחל צאלים .שני הנחלים העיקריים בתחום היחידה הינם נחל טוב
(במערב) ונחל חרדון (במזרח) .בתחום היחידה עוברים גם נחל צבים (יובלו של נחל טוב) ,נחל
לטאות (יובל ישיר של נחל צאלים) וראש נחל עדשה.
רום פני הקרקע
שיא הגובה ביחידה נמצא בפסגת הר בטח ,ברום  673מ' (הגובה זהה הן במפות הישנות והן
בחדשות) .המקום הנמוך ביותר ביחידה נמצא בנחל צאלים ממזרח להר לטאות ,ברום של כ420-
מ'.
מסלע וקרקע
המסלע העיקרי הינו סלעי גיר ודולומיט מתצורת בענה (כולל לא מעט אזורי גיר שעבר דולומיטיציה).
באזור קיימים מחשופים מצומצמים של קירטון מתצורת מנוחה ,וצור מתצורת מישאש .למסלע יש
השפעות על דפוסי ההתיישבות ההיסטוריים באזור :בנופי צור מישאש נוצרו מצוקים רבים בגובה
מטרים אחדים ,ובהם מערות שחלקן הוכשרו למגורי עדרים ורועים ,ואילו בבסיס מחשופי הקירטון
מתצורת מנוחה נחפרו בורות מים.
מקורות מים
אין מקורות מים קבועים בכל תחומי היחידה .באזור קיימים מספר בורות מים ומאגורות,
שהמשמעותי שבהם הוא ביר א-טבקה שנמצא באחד מסעיפיו של נחל צבים עליון .לצד חורבת טוב
נמצאת באר ,היחידה בכל תחומי הסקר ,אך היא יבשה כיום.
יישובים
בשוליה הדרומיים של היחידה נמצאים ריכוז פזורה בדואית ומחנה נח"ל טוב.
נצפות ,רצף נופי ,תשתיות ,מפגעים והפרות
מבחינה נופית היחידה כמעט בלתי מופרת ומציעה מספר רב של נקודות תצפית ,בעיקר בקווי הרכס
של גבעת עדשה – הר תר והר חרדון וכן הר צאלים – הר גבנונים והר לטאות.
בחלק הדרומי של היחידה קיימים מטווחים פעילים ביותר של בסיס הנח"ל .במרכז היחידה עובר
מכשול למניעת מעבר כלי-רכב בין שטחי ישראל לשטחי הרשות הפלסטינית ,ובשוליה הצפוניים של
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היחידה נותרו עד היום שרידים רבים מהעבודות להקמת גדר ההפרדה (עד לאזור כתף חצרון
במזרח).
כמו כן ,יש לציין פעילות אינטנסיבית של בדואים מישראל ופלאחים ובדואים משטחי הרשות
הפלסטינית ,שחודרים (בפרט באביב) לעומק שטח האש ומתמקמים בו לפרקי זמן ממושכים ,על
מנת לנצל את שפע המרעה באזור.
תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
האתר ההיסטורי המרכזי בתחום היחידה הינו חורבת טוב ,שבה יש שרידי יישוב ומצודה מהתקופה
הישראלית .תופעה שקיימת במספר מקומות באזור הינה "תולילאת אל-ענב"  -שדה תלוליות אבן
שנועד כפי הנראה לגידול גפנים ,תוך כדי יצירת מיקרו-אקלים משופר.
ייחוד חזותי ותרבותי
אזור זה הינו אזור המעבר העיקרי בציר מזרח-מערב מרמת מדבר יהודה לעבר מורדות הרי חברון,
שנותר רובו ככולו במצבו הטבעי .צפונית לאזור זה ,השטחים שמעבר ל"-קו הירוק" נפגעו קשות
כתוצאה מהתיישבות בדואית אינטנסיבית ,פריצת דרכים ופיתוח תשתיות .דרומית למרחב ,נמצאת
העיר ערד.
תת-יחידות
מספר

שם

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים לקביעת
ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

 2.01גבעת עדשה אחת הגבעות שחולשות על "הקו
הירוק" ,וראש נחל עדשה.

ערכיות
נופית

חלק מקווי הרכס הבולטים באזור .שטח מופר  – 3גבוהה
מעט ע"י עבודות גדר ההפרדה.

 2.02רמת טבקה

אזור רמתי בנחל צבים עליון .אתר
מרכזי – ביר א-טבקה.

שטח יחסית בלתי מופר ,מופע נופי שטוח
למדי.

 – 3גבוהה

 2.03נחל צבים

מרחב גדול ובו מערכת ערוצים
מפותחת .בשוליים הדרומיים
חורבת טייב.

מרחב גדול ושמור יחסית (למעט מכשול
ההפרדה הדרומי) .טופוגרפיה מתונה ולכן
הנופים אינם דרמטיים כמו במזרח הסקר.

 – 3גבוהה

תצפית ונצפות גבוהות .לכיוון דרום-מזרח קו
 2.04רכס צאלים  -גוש הררי גבוה יחסית שצופה
ונצפה למרחוק .שרידי מצודה בהר הרכס מובלט ע"י מתלול גבוה.
גבנונים
צאלים.
 2.05נחל לטאות

ערוץ עמוק יחסית ,אתרים בולטים
– הר לטאות ומאגורת לטאות.

 – 4גבוהה
מאד

אזור שמור יחסית ,נצפות נמוכה.

 – 3גבוהה

אזור שמור יחסית .נצפות בינונית.

 – 3גבוהה

 2.07פזורה
בדואית

ריכוז פזורה בדואית בדרום-מערב
הסקר .אתר מרכזי – בורות דבשת.

השטח מופר ברובו.

 – 1נמוכה

 2.08חורבת
דבשת

גבעות מתונות מדרום לנחל טוב.
אתר מרכזי – חורבת דבשת.

נצפות נמוכה יחסית וסמיכות מיידית לשטחי
הפזורה הבדואית.

 – 2בינונית

תופעה גיאולוגית (שביית נחלים) וריכוז
בורות מים .חלקים מהשטח מופרים למדי.

 – 3גבוהה

 2.06גבעות שרעול גוש גבעות גבוה בין נחל לטאות
לנחל טוב .אתר בולט – חורבה ללא
שם.

 2.09טוב – צאלים חלקו התחתון של נחל טוב ומעלה
נחל צאלים .אתרים בולטים –
מפער טוב (לא נקודתי) ומאגורות
שרעול.
 2.10מטווחים

קריית מטווחים פעילה.

שטח מופר לחלוטין.

 2.11בור צאלים

שולי אזור גבעות מדרום לנחל
צאלים.

שטח בעל טופוגרפיה מתונה וקצת עבודות
עפר.
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3.5.3

הרמות המזרחיות

תמונה  .4קניון נחל צאלים .צילום :עמית מנדלסון

מאפייני היחידה
יחידת נוף זו ,ש תופסת לבדה כמחצית משטח הסקר ,משתרעת באזורים של סלעי גיר ודולומיט
קשים .הנוף הינו הררי ומבותר בערוצים ,שהמרשים שבהם הינו נחל צאלים.
גבולות היחידה
כמעט כל גבולות היחידה נקבעו לפי גבולות הסקר.
בצפון – גבול הסקר לאורך "הקו הירוק".
במזרח – גבול הסקר ,מאזור הר הרדוף לכיוון חניון לילה צפירה.
בדרום – גבול הסקר.
במערב – גבול גיאולוגי ברובו ,בעיקר באזור נחל חרדון ,ובהמשך ראש מתלול הר צאלים ,הר
גבנונים והר לטאות.
אגני ניקוז
כל תחום היחידה נמצא באגן נחל צאלים .החלק הצפוני מתנקז ברובו לעבר נחל עדשה (ויובלו נחל
בדר) ואילו החלק הדרומי מתנקז לנחל צאלים (ואל יובליו :נחל סימן ,נחל אזנן ,נחל נזיד ונחל
צפירה).
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רום פני הקרקע
שיא הגובה ביחידה נמצא בפסגת הר בטח ,ברום  673מ' (הגובה זהה הן במפות הישנות והן
בחדשות) .המקום הנמוך ביותר ביחידה נמצא מערבית למעבר צפירה בנחל צאלים ,ברום כ220 -
מ'.
מסלע וקרקע
ראשי הגבעות בכל המרחב בנויים סלעי צור מתצורת מישאש (למשל ,קו הרכס הגבוה באזור הר
בטח וכתף חצרון ,הר בדר ,שלוחת סימן ,הר צילה) למרגלות תצורת מישאש נחשפים סלעי קירטון
(ומעט צור) מתצורת מנוחה .במרבית המרחב נחשפים סלעי תצורת בענה (דולומיט ,גיר ומעט צור).
מקורות מים
בקניון נחל צאלים יש גבים עונתיים שאוגרים מים למשך מספר שבועות אחרי השטפונות .כמו כן,
קיימים במרחב מספר בורות מים ,מיעוטם פעילים גם כיום ורובם הרוסים .ריבוי הבורות ההרוסים
באזור זה מעלה סימני שאלה ,בעיקר על רקע החשיבות שמייחסים הבדואים לבורות מים במדבר.
לא מן הנמנע כי חלק מהבורות נסתמו במכוון ,בין אם בידי צה"ל לפני מלחמת ששת הימים (ייתכן
בעקבות "תקרית הר בדר" ,ראו פירוט בסעיף  4.4.13בהמשך) ,או כתוצאה ממלחמות פנים-
בדואיות בעבר.
יישובים
אין יישובים בתחומי היחידה.
נצפות ,רצף נופי ,תשתיות ,מפגעים והפרות
האזור מאופיין בתצפית ונצפות גבוהות מהפסגות הבולטות במרחב ,ומהווה רצף נופי מלא.
המפגעים בתחום היחידה הינם משני סוגים :כתוצאה מפעילות בדואים (הן משטחי הרשות
הפלסטינית והן מפזורת בקעת קנאים) והן מפעילות רכבי שטח ,שהפכו בשנים האחרונות את ערוץ
נחל עדשה למסלול מאולתר ל"-עבירות קשה" .פעילות זו זולגת לעיתים גם למקומות אחרים באזור.
תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
האתר המרכזי באזור הינו מקברת סיאל ,בית קברות בדואי מהגדולים ביותר במדבר יהודה כולו,
ובו ציוני קברים מקודשים לבדואים במרחב .אתרים חשובים נוספים הינם שרידי מצודות עתיקות
בהר חצרון ובהר בדר ,שקשורים ככל הנראה למצור הרומאי על מצדה ואבטחת הדרך מהר חברון
לכיוון מצדה במהלך המצור.
ייחוד חזותי ותרבותי
אזור זה מאופיין בתוואי נוף דרמטיים ומרשימים
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תת-יחידות
מספר

שם

תיאור כללי ואתרים מרכזיים

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות
נופית

 3.01חרדון-תר

פסגות הר חרדון והר תר .אתרי "תולול
אל-ענאב" באזור הר חרדון.

קו רכס עם חלק מהפסגות הגבוהות
במרחב.

 – 5מירבית

 3.02חצרון-בטח

האזור הגבוה בשטח הסקר .פסגות הר
בטח וכתף חצרון.

שיא גובה מקומי המציע נופים בלתי
מופרים.

 – 5מירבית

 3.03הר בדר

רכס מדברי בלתי מופר .שרידי שתי
מצודות קדומות בהר חצרון והר בדר.

נופי מדבר בלתי מופרים.

 – 5מירבית

נופים בלתי מופרים ,נצפות כללית
נמוכה.

 – 4גבוהה
מאד

 3.05מורד נחל עדשה חלקו התחתון של נחל עדשה וקו פרשת נופים בלתי מופרים ,נצפות כללית
נמוכה.
המים עדשה-צאלים.

 – 4גבוהה
מאד

 3.04נחל עדשה תיכון חלק מקניון נחל עדשה.

 3.06מתלול צאלים – מדרון תלול ומרשים המבליט את רמת
המדבר.
גבנונים

אחד מתוואי הנוף הדרמטיים באזור.

 – 5מירבית

נופים בלתי מופרים ,נצפות כללית
נמוכה.

 – 4גבוהה
מאד

 3.07נחל צאלים –
קטע צילה

קטע נחל צאלים ונחל סימן תחתון
ממערב להר צילה.

 3.08שלוחת סימן

שלוחה בין נחל סימן לנחל צאלים .אתר גב השלוחה מופר מעט .נצפות כללית  – 4גבוהה
מאד
בינונית.
עיקרי – בור צדקה (הרוס).

 3.09הר ושלוחת
צילה

קן רכס מרשים עם תצפיות יפות .ריבוי
בורות מים.

שילוב של נופים שמורים ושפע
שרידים ארכיאולוגיים.

 – 5מירבית

 3.10מקברת סייאל

בקעה בעיקול נחל צאלים ובה בית
קברות בדואי מרכזי.

אתר מורשת מרכזי במרחב.

 – 4גבוהה
מאד

 3.11נחל אזנן

אגן נחל אזנן בתחום הסקר .בור מים
פעיל ומערה גדולה יחסית.

אזור שמור יחסית ,נצפות כללית
נמוכה.

 – 4גבוהה
מאד

 3.12נחל צאלים –
קטע אזנן

קטע עמוק יחסית של נחל צאלים .מספר נוף דרמטי ומקור מים מהמעטים
באזור.
גבים עונתיים.

 – 5מירבית

 3.13קניון נחל צאלים קניון עמוק ומרשים ובו גבי מים עונתיים .נוף דרמטי ומקור מים מהמעטים
באזור.

 – 5מירבית

 3.14נחל צפירה

ערוץ נחל צפירה וכמה גבעות בקרבתו.
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מפה  .7יחידות נוף ותת-יחידות נוף

 4מורשת האדם
4.1

מטרה

מטרת סעיף זה היא לתת רקע על מורשת האדם באזור לאורך התקופות וליצור תיעוד מאוחד של
אתרי תרבות האדם השונים ,הן במהותם והן בתקופתם ,שנמצאים במרחב הסקר .בתפיסה הנהוגה
בסקרים מסוג זה ,האתרים האנושיים מהווים חלק מהנוף ואחד מהגורמים לקביעת ערכיותו (ראו
סעיף  3.4לעיל).

4.2

מבוא

מרחב הסקר משתרע מאזור תל קריות במערב עד לרמת מדבר יהודה במזרח ,ובין "הקו הירוק"
בצפון לפאתי ערד בדרום .עד היום ( )2020לא פורסם סקר ארכיאולוגי מפורט למרחב ,והחפירות
הארכיאולוגיות שנערכו בתחומיו מעטות .לאור זאת ,הסקירה ההיסטורית שמה דגש על תולדות תל
ערד ,שהיווה את היישוב המרכזי במרחב הסובב בחלק ניכר מהתקופות ההיסטוריות .כמו כן ,נוספו
פרטים ומידע רלוונטיים למרחב הסובב כאשר היו בנמצא .נוספה גם הרחבה על תופעת החיים
במערות בהר חברון ,שמאפיינת גם את האזור הגובל במרחב הסקר ,לפי ספרו של חבקוק (.)1985
מרחב הסקר ממוקם בספר המדבר .בחלקיו המערביים ביותר של האזור ,כמות המשקעים מאפשרת
גידול תבואות חורף ,ואילו בעומק השטח האזור צחיח ושימש לאורך התקופות בעיקר למרעה .כפועל
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יוצא מכך ,בחלקו המערבי של האזור ניתן למצוא שרידי יישובי קבע ,ואילו במזרח ובדרום האזור,
הממצא הארכיאולוגי כולל בעיקר אתרי חנייה של נוודים ,רגמים וקברים עתיקים .תופעה בולטת
בשולי האזור ומאפיינת את כל דרום ומערב הר חברון לאורך ההיסטוריה ,היא יישובי מערות.

4.3

שיטות העבודה :מיפוי האתרים

סקירת ההיסטוריה של תרבות האדם באזור לאורך התקופות מתבססת על מקורות כתובים ועל
מידע שהתקבל ממומחים .בדרך כלל ,המידע לגבי אתרים שקשורים לתרבות האדם מתקבל משני
מקורות – אתר הסקר הארכיאולוגי של ישראל ואתרים שנרשמו בעת סיורים בשטח .כיוון שעד היום
טרם פורסם הסקר הארכיאולוגי של מרחב הסקר ,נעשה שימוש בנתוני מטיילים שתועדו באתר
"עמוד ענן" ,עד לתחילת הסקירה האינטנסיבית בשטח .מודגש כי פרק זה לא נועד להחליף סקר
ארכיאולוגי שיטתי של רשות העתיקות.

4.4

סקירה היסטורית לאורך התקופות

4.4.1

העידן הפרהיסטורי

במרחב תועדו מספר אתרים פרהיסטוריים ובהם כלי צור אפי-פליאוליתיים (שמואלי וסונטג.)2008 ,
4.4.2

התקופה הכלכוליתית ( 4000-3150לפני הספירה)

בקעת באר שבע הסמוכה למרחב הסקר הייתה אחד ממוקדי ההתיישבות הבולטים בארץ .תקופה
זו נחשבת לראשית החקלאות בארץ ישראל.
4.4.3

תקופת הברונזה ("התקופה הכנענית" 3200-1200 ,לפני הספירה).

תקופת הברונזה הקדומה ( 3150-2200לפני הספירה)
במהלך תקופת הברונזה הקדומה החלה התיישבות קבע מבוססת ברכסי צפון הנגב ,מול דעיכה
בהתיישבות בבקעת באר שבע.
תקופת הברונזה התיכונה ( 2200-1500לפני הספירה)
בתקופת הברונזה התיכונה א' חלה עלייה ניכרת בהתיישבות .מבנים עגולים ומרובעים ,חוות,
מכלאות ורגמים .אתרי התקופה הינם רובם ככולם יישובי פרזות ,והתושבים עסקו בעיקר בגידול
צאן (על כך מעידות מכלאות וחצרות מוקפות במבנים ,שהתגלו בחלק מאתרי התקופה) .ייתכן
שהסיבה לחידוש התיישבות הקבע נובעת מהתמוטטות המערך העירוני בתקופת הברונזה הקדומה
בצפון הארץ ,דבר שהביא את תושבי הערים לנדוד דרומה ולנסות את מזלם באזור הנגב .אוכלוסיית
האזור – עירונית וכפרית – הייתה חזקה ומבוססת .ייתכן כי גם סחר בינלאומי שעבר באזור סייע
לשגשוגם של יישובי הנגב.
בסוף תקופת הברונזה התיכונה א' ננטשו ונהרסו יישובי הנגב ,ייתכן שבגלל המאבקים האזוריים בין
הישויות הפוליטיות הגדולות במזרח הקדום (השלטון המצרי בארץ ישראל נפל במחצית המאה ה-
 12לפני הספירה) .ייתכן כי במהלך התקופה שהו באזור נוודים רועי צאן ,שלא הותירו אחריהם
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ממצא ארכיאולוגי משמעותי .כהן (תשנ"ח) סבור שמקורם של תושבי הנגב בתקופת הברונזה
התיכונה א' הינו בקבוצות מהגרים מסיני ,שנישלו והרסו את יישובי תקופת הברונזה הקדומה –
תהליך דומה לזה שמסופר במקרא על יציאת מצרים.
4.4.4

תקופת הברזל ("התקופה הישראלית" –  1200-586לפני הספירה)

יהושע ט"ו (כ'-כ"ה)ַ " :וי ְִּהיּו הֶ עָ ִּריםִּ ,מ ְקצֵ ה לְמַ טֵ ה בְ נֵי-יְהּודָ הֶ ,אל-גְ בּול אֱ דֹום ,בַ נֶגְ בָ ה ...וְ חָ צֹור
ּוק ִּריֹות ,חֶ צְ רֹון ִּהיא חָ צֹור ".בהסתמך על פסוק זה ,ועל דמיון השמות ,הציע כבר רובינסון
חֲ דַ ָתה ְ
במאה ה 19-לזהות את ח'רבת קרייתיין עם העיר המקראית קריות (ראו סעיף  4.4.11להלן).

גֹורל ,לְמַ טֵ ה בְ נֵי יְהּודָ ה-
השם המקראי חצרון מופיע פעם נוספת בספר יהושע ט"ו (א'-ד')ַ " :וי ְִּהי הַ ָ
ל ְִּמ ְשפְ ח ָֹתםֶ :אל-גְ בּול אֱ דֹום ִּמ ְדבַ ר-צִּ ן נֶגְ בָ הִּ ,מ ְקצֵ ה ֵתימָ ןַ .וי ְִּהי לָהֶ ם גְ בּול ֶנגֶבִּ ,מ ְקצֵ ה יָםהַ מֶ לַחִּ ,מן-הַ ָלשֹן ,הַ ֹפנֶה נֶגְ בָ ה .וְ יָצָ א ֶאלִּ -מ ֶנגֶב לְמַ ֲעלֵה עַ ְק ַרבִּ ים ,וְ עָ בַ ר צִּ נָה ,וְ עָ לָה ִּמ ֶנגֶב ,ל ְָקדֵ ש
בַ ְרנֵעַ ; וְ עָ בַ ר חֶ צְ רֹון וְ עָ לָה ַאדָ ָרה ,וְ נָסַ ב הַ ַק ְר ָקעָ ה .וְ עָ בַ ר עַ צְ מֹו ָנה ,וְ יָצָ א נַחַ ל ִּמצְ ַריִּם ,והיה (וְ הָ יּו)
תֹצְ אֹות הַ גְ בּול ,יָמָ ה; זֶהִּ -י ְהיֶה ָלכֶם ,גְ בּול ֶנ ֶגב" .מכאן ניתן אולי להסיק כי חצרון המקראית נמצאת
בין אזור קדש ברנע (דרומית לניצנה) לבין נחל מצרים (ואדי אל-עריש) ,ולא במרחב הסקר.
גרן ( )1868מציין כי חלק מהמתרגמים נהגו להסמיך את המילה "קריות" למילה "חצרון" ,כלומר
"קריות חצרון" או "ערי חצרון" .כמו כן ,הוא מציע את האפשרות שקריות הינה מקום מולדתו של
השליח הנוצרי יהודה איש קריות (יש לציין כי במרכז השומרון נמצא עד ימינו הכפר הערבי קריות,
שמהווה אף הוא הצעה למקום הולדתו של יהודה איש קריות).
אחיטוב ( ) 1993מציין כי גבול מחוז הנגב ברשימת ערי שבט יהודה ,גדול באופן לא פרופורציונלי
לכל שאר מחוזות השבט .לדבריו ,במערב הנגב השתרעה נחלת שבט שמעון ,ואילו במזרח הנגב,
השתרעו נחלות של בני יהודה – נגב הקיני (שמרכזם בקינה) ונגב הירחמיאלי (שמרכזם בערד).
בגבולות הסקר עצמו ,אתר העתיקות המרכזי שנחפר הינו חורבת טוב .באתר זה התגלתה מצודה
מתקופת הברזל ,שמיוחסת לשלהי תקופת מלכי יהודה (אמצע המאה השביעית לפנה"ס) המצודה
הוקמה לאחר מסע סנחריב בשנת  701לפנה"ס ,שהמיט חורבן על חלקים גדולים מיהודה,
ומאופיינת בדמיון רב למצודה הראשית בתל ערד .חורבת טוב היוותה חלק ממערך מצודות בבקעות
ערד ובאר שבע ,והוקמה במקביל למצודות נוספות בגבולה המזרחי של בקעת ערד :חורבת עוזה
וחורבת רדום – מערך ביצורים לאורך גבולה של ממלכת יהודה .לצד המצודות הוקמו גם יישובי
פרזות חקלאיים קטנים (איטקין ,תשע"ח).
מצודה נוספת ידועה במרחב הסקר ,נמצאת בהר חצרון (אהרוני ,תשכ"ד) .לדבריו של אהרוני,
מצודה זו הינה בעלת תוכנית ייחודית של בניין מלבני מוקף חומה ,ומוגנת ע"י שני חדרי משמר.
מצודה דומה לה קיימת במצפה עין גדי.
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כפי שמציע  ,)1994( Finkelsteinייתכן שהצמיחה היישובית בנגב היא תוצאה של אובדן שטחים
בשפלה ,בעקבות מסע סנחריב לאזור ,שמתאימים לגידול תבואה .נחלת נגב יהודה מאפשרת גידול
של כ 5,000-טון חיטה בשנה ,כמות שמספקת כרבע מן הכמות הנדרשת לכלל ממלכת יהודה.
מצודת טוב שילבה כפי הנראה צרכים צבאיים (מוצב קדמי וזרוע צבאית של תל ערד) ואזרחיים
(מרכז לאיסוף ,אחסון והפצה של תוצרת חקלאית מיישובי האזור) .תושבי המקום נטלו חלק פעיל
בגביית מיסים ,אבטחת דרכי הסביבה והגנה על יישובי האזור .האתר נמצא לצד דרך פנימית
שמובילה מערד לירושלים .מיקום המצודה ,כמו גם מצודות נוספות באזור ,מצביע גם על הגנה על
דרכי הסחר ש עוברות בצפון הנגב .מערך המצודות באזור לא היה ייחודי לצפון הנגב ,ואפיין כמעט
את כל תחומי ממלכת יהודה.
בהסתמך על האוסטרקונים מתל ערד ,הציע אהרוני לזהות את חורבת טוב עם היישוב קינה ,ואילו
את רמת נגב הציע אהרוני לזהות עם חורבת עוזה .לעומתו ,מספר ארכיאולוגים הציעו לזהות את
קינה עם חורבת עוזה ,בשל דמיון השם המקראי לשם הערבי של נחל קינה – ואדי אל-קיני .עבודתו
של איטקין (תשע"ח) מעידה על היותה של חורבת טוב המצודה השנייה בחשיבותה במרחב ,ומעלה
שוב לסדר היום את האפשרות לזיהוי קינה המקראית בחורבת טוב.
המערכת היישובית בבקעות באר שבע וערד קרסה באלימות בשלהי המאה השביעית או בראשית
המאה השישית לפנה"ס .ככל הנראה ,קריסת היישובים נובעת הן מהמסע הצבאי הבבלי ליהודה
בשנת  586לפנה"ס ,שפגע ביכולת הממלכה לשלוט על הפריפריה ,והן בשל לחץ מצד קבוצות נוודים
מקומיות שזיהו את חולשת הממלכה.
ייחודה של חורבת טוב בשטחי האחסון הגדולים שנהגלו בשטחה .היישוב נעזב בסוף תקופת הברזל,
כאשר קיימת אי בהירות לגבי אופי נטישת האתר – האם חרב בשריפה עזה ,או שננטש בצורה
מתוכננת (וזאת לאור מחסור בשרידי אדם ,ראשי חיצים וכדומה) .לאחר מכן התקיימה בו פעילות
ספורדית בלבד בתקופה ההלניסטית.
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תמונה  .5שער תל ערד מתקופת הברזל .צילום :עמית מנדלסון.

4.4.5

התקופה הבבלית-פרסית ( 586-539לפני הספירה)

ככל הנראה מרחב הסקר לא היה מיושב בתקופה זו.
4.4.6

התקופה ההלניסטית ( 332-70לפני הספירה)

בחורבת טוב התקיימה פעילות ספוראדית בלבד .בתקופה זו ,הייתה פעילות סחר אינטנסיבית של
הנבטים בצפון הנגב (דרומית למרחב הסקר).
4.4.7

התקופה הרומית הקדומה ( 37לפני הספירה עד  70לספירה)

דוידוביץ' ועמיתיו ( )2016חפרו במצד הר בדר ,ומציינים שמצד זה ,כמו גם מצד צפירה ,חלשו על
דרך קדומה מחברון לעבר מצדה .המצד הוקם והיה פעיל סביב תקופת המצור על מצדה במהלך
המרד הגדול ,והמשיך לשמש גם תקופה קצרה לאחר מכן.
4.4.8

התקופות :הרומית המאוחרת ( 324-70לספירה) ,הביזנטית ( 638-324לספירה)
והערבית הקדומה ( 1099-638לספירה)

בח'רבת מרכז ,שסמוכה לגבול הסקר ,תועדו שרידי חוות מהתקופות הרומית ,הביזנטית והערבית
הקדומה (שמואלי וסונטג .)2008 ,מצדי הר בדר וצפירה ננטשו כליל במהלך המאה הראשונה
לספירה ולא נושבו עוד (דוידוביץ' ועמיתיו.)2016 ,
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4.4.9

התקופות הצלבנית והממלוכית ()1516-1099

בתקופה זו התקיימה באזור רק אוכלוסייה בדואית ,אשר לא הותירה הרבה שרידים .היישוב
המשמעותי הקרוב היה הכפר הגדול יטא בדרום הר חברון.
 4.4.10תקופת האימפריה העות'מאנית ()1917-1517
רק לקראת סוף התקופה העות'מאנית החלו להתפתח כפרי בת ,סביב השליש הראשון של המאה
ה ,19-תהליך שלמעשה נמשך עד היום הזה .שלושה גורמים עיקריים הביאו ליציאה מהכפרים
ולהתיישבות נרחבת (הן סביב יטא והן סביב דורא):


מצוקת קרקע קשה בכפרי האם .גידול האוכלוסין מול אי גידול עתודות הקרקע ,גרמו לעלייה
מתמשכת במחירי הקרקע ,ולדחיקתם של פלאחים דלי אמצעים לחפש קרקעות פנויות או זולות
מחוץ לכפריהם ,ובפרט בחורבות העתיקות הפזורות בהר חברון .גם רועים נאלצו לנטוש את
הכפרים ,בתחילה לפחות למשך עונת המרעה ,בשל מחסור בשטחים ראויים למרעה.



מתחים בין חמולות בכפרי האם ,שהובילו גם להתפשטות החמולות לשטחי קרקע וחורבות
נוספות כחלק מתחרות על כוח ומעמד.



כפרי הבת היוו סוג של "חגורת ביטחון" שסיפקו הגנה בטחונית לכפרי האם מפני כנופיות שודדים
שפעלו במרחב (ומצד שני ,תהליך הקמת הכפרים צבר תאוצה ככל שהשתפר המצב הבטחוני
במרחב).

 4.4.11תיאורי חוקרים ונוסעים במאה ה19-
הכומר האמריקאי אדוארד רובינסון
אדוארד רובינסון היה כומר וחוקר מקרא אמריקאי ,ומחשובי חוקרי ארץ ישראל במאה ה .19-בשנים
 1838ו 1852-יצא לשני מסעות מחקר ממושכים בארץ ישראל ,בניסיון לאתר ולזהות אתרים
מקראיים .רובינסון זיהה מקומות רבים בארץ ישראל שמוזכרים בתנ"ך ובברית החדשה ,וביניהם
גם כפרים ערביים שהוקמו על חורבות יישובים ישראליים קדומים .בכתביו תיאר לא רק את
הארכיאולוגיה של ארץ ישראל במאה ה ,19-אלא גם את הרובד האנושי והעושר התרבותי שבהם
נתקל במסעותיו .באזור הסקר עבר רובינסון בשנת  1838בדרכו לפטרה .הוא התעכב מספר ימים
אצל שבט הג'האלין ,ובדרכו מציין שלוש חורבות:


ג'נבה :למרגלות ההרים וממש מתחת למאהל שבט הג'האלין.



אל-קורייתיין :אף היא למרגלות ההר.



אל-ביוץ' :על גבעה נמוכה "יותר משמאל".

כל שלוש החורבות מכילות רק יסודות כפרים קטנים ,או מערות בלבד .אתר נוסף ,אל-ח'ונייפיט,
הוזכר אי-שם משמאל לנתיב רובינסון .בדרך דרומה ,עבר רובינסון דרך חורבת טוב/טייב – "אתר
קטן של יסודות וקירות מאבנים עגולות ,הנקרא א-טייב ,ושרידי סכר בערוץ ,כנראה עבור מאגר
מים"...
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הכומר הצרפתי ויקטור גרן
ויקטור גרן היה גיאוגרף צרפתי שערך מסעות מחקר גיאוגרפיים ,היסטוריים וארכיאולוגיים בארצות
שסביב אגן הים התיכון (צפון אפריקה ,יוון ,סוריה וארץ ישראל) ,ופרסם את סיכומי מסעותיו בספרים.
הוא ביקר בארץ ישראל שמונה פעמים ,בשנים,1884 ,1882 ,1875 ,1870 ,1863 ,1854 ,1852 :
 .1888גרן הותיר אחריו תיאורי מסע מפורטים ,שמספקים עדות חשובה על צביון הארץ בשלהי
התקופה העות'מאנית .בכרך השלישי של מסעותיו בארץ ,תוארו מספר אתרים שבהם עבר בקיץ
 ,1865ונמצאים בתחום הסקר (גרן( )1868 ,לפניו חלף באזור הנוסע הצרפתי דה סוסי):


ח'רבת ג'מבה (ח'רבת ג'ינבה – ע"מ)" :ראינו על גבעה מסולעת מספר גדול יחסית של מערות
מלאכותיות ,המוקפות כולן גלי אבנים שמקורן מעונות חרבים .באחדות מהן גרות משפחות
בדווים נוודים .בסלע חצובה בריכה שאורכה שנים-עשר צעד ורוחבה עשרה .יורדים לתוכה על
מדרגות .על אתר החורבות הזה ,שמתווים את גבולותיו ואדי אם אלעראאס מצפון וואדי ג'ימבה
מדרום ,נאמר לי כי שמו ח'רבת ג'ימבה" .בין ג'ינבה לאל-מרכז – "מישור מעובד בחלקו".



ח'רבת אל-מרכז" :זה אתר חורבות דל .אין בו היום אלא מספר מסוים של מערות חצובות בסלע
ושל קווי קירות בתי מגורים הרוסים .גם בורות מים ואסמים עתיקים נכרו בצלע גבעה סמוכה.
לפנים היה במקום הזה כפר גרידא "...גרן מפריך את הצעתו של דה-סוסי לזהות כאן את מקדה
שמוזכרת בספר יהושע .האזור בין ח'רבת מרכז לחורבת עמודי קריות" :למחוז שעברנו בו יש
כושר הנבה ,אבל הוא שומם ,להוציא קצת שטחים מעובדים .במקומות שהקרקע לא עובדה
משגשג הצמח שהערביים קוראים 'רתם' [הרותם] ,ואשר הבהמות להוטות אחריו ,בייחוד העיזים
והגמלים".



ח'רבת אלקרייתין (חורבת עמודי קריות)" :חורבות העיר העתיקה הזאת מכסות שטח שהיקפו
לפחות אלף ושמונה מאות מטר .אפשר עוד להבחין בכיוונם של כמה רחובות .הבתים,
ששרידיהם פזורים על הארץ ,דומה שנבנו מאבנים מהוקצעות למדי; מתחת לרובם היו מרתפים
חצובים בסלע .בקצה המערבי של אתר העיר הבחנתי בשרידי כנסייה נוצרית ,שתבניתה מבחוץ
מלבן המכוון ממערב למזרח .התוואי שלה כמו מסומן בגלים של אבני גזית נאות .אורכה היה
שלושים צעד ורוחבה שבעה-עשר ,ולפניה היה אטריום רבוע שאורך צלעו שבעה-עשר צעד".



ח'רבת ביוץ'" :ראיתי מערות שהיו נושבות לפנים ועודן משמשות כמחסה לרועים ולעדריהם.
נאמר לי כי שם האתר ח'רבת ביוץ'".



ח'רבת טיבה" :במרחק מה מזרחה מן המערות האלה ,מעבר לנחל קטן ,יש אתר חורבות קטן
בשם ח'רבת טייבה" .לאחר ח'רבת טייבה (חורבת טוב) ,מזכיר גרן שתי חורבות שלא זוהו:
ח'רבת אם אלח'פת – "שרידי כפריר חרב" ,וח'רבת אם אלאבאר – "אתר חורבות דומה
לקודם ...על הארץ פזורות הרבה אבני צור".
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סקר הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל – )1875( PEF
הקרן הבריטית לחקר ארץ ישראל ( )Palestine Exploration Fund – PEFהיא ארגון שהוקם ב-
 1865במטרה לחקור את ארץ ישראל והלבנט .גולת הכותרת של פעילותה הייתה מפעל המיפוי
הגדול שלה בין השנים  ,1878-1871שבו מופתה כל ארץ ישראל שממערב לנהר הירדן ,מנהר
הליטני בצפון ועד נחל באר שבע בדרום .המשלחת הובלה תחילה ע"י ראש המשלחת סטיוארט,
ולאחר שחלה במלריה הוחלף ע"י קונדר ,שנפצע בהמשך במהלך מתקפה של תושבי צפת על
המשלחת ,והוחלף לבסוף ע"י קיצ'נר .תוצאות הסקר פורסמו כמפה שחולקה ל 26-גיליונות ,ובשישה
ספרים שתיארו את המקומות שסומנו במפה .המשלחת מיפתה גם את הדרכים הרומיות בארץ
ישראל .במפת הקרן הבריטית ,נחל צאלים נקבע כגבול הדרומי של מיפוי ארץ-ישראל .כפי שמציינים
סוקרי הקרן ,בתקופתם ( )1874יישוב הקבע הקרוב ביותר למרחב הסקר היה הכפר סמוע
(אשתמוע המקראית) .הסוקרים מזכירים את חורבת קריות ,ח'רבת מרכז ,ח'רבת ביוץ' וח'רבת
טייבה – כעיי חורבות וערימות אבנים.
 4.4.12תקופת המנדט הבריטי ()1948-1917
ניסיון ההתיישבות בתל ערד (רובינשטיין)1990 ,
בקיץ  1921יצאה משלחת של חיילים יהודים משוחררים לבדוק את אדמות תל ערד כאזור
להתיישבות .מסיבות פוליטיות ,הבריטים לא היו מוכנים להקצות אדמות מדינה להתיישבות במרכז
או בצפון הארץ ,ולכן יצאה המשלחת ובה יצחק בן-צבי ,רחל ינאית ואסף גרזובסקי ,לבדוק את תל
ערד – המקום היחיד שהבריטים התירו לבדוק את התאמתו להתיישבות .לדבריו של בן-צבי" :שום
בניין לא ייראה ולא יימצא בכל גבולות תל ערד .הפלחים ,תושבי חברון ,כולם באים הנה מדי שנה
בשנה ,חורשים וזורעים והולכים להם למקומם חברונה ,ובהגיע זמן הקציר ישובו עם משפחותיהם
לקצור ולדוש."...
כפי שמספר בן-צבי ,רוב אדמת ערד הייתה בשלהי המאה ה 19-בנחלת שבט טולאם ,ושליש ממנה
בנחלת הכפר יטא .בעקבות סכסוך בין הבדואים לפלאחים ,השתלטה הממשלה העות'מאנית על
האדמה והפכה אותה לאדמת ג'יפתליך ,1שמוחכרת מדי שנה בשנה לאריסים תושבי חברון.
בעיית המים הייתה הבעיה החמורה ביותר שזיהו אנשי המשלחת ,אולם הם שמעו כי מהנדס גרמני
חפר באר בתל ערד (כנראה במהלך מלחמת העולם הראשונה) .ועד הסתדרות החיילים
המשוחררים הגיש תזכיר לנציב העליון הרברט סמואל ,וביקש מהממשלה למסור קרקע בתל ערד
בחכירה ל 99-שנה לחיילים המשוחררים ,כדי ליישב עליה  120משפחות .הבריטים אישרו בסופו
של דבר הקצאת שטח של  20אלף דונם מתוך כ 40-אלף הדונם של קרקעות הג'יפתליך סביב תל
ערד .במרץ  1922החלה קבוצת החיילים המשוחררים בקידוח במקום .הקידוח היה פרימיטיבי והגיע

1ג'יפתליך – אדמות בבעלותו הפרטית של הסולטן התורכי ,השתרעו בעיקר בבקעת הירדן אך גם אדמות תל ערד.
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לעומק  30מ' בלבד .לאחר קשיים בקידוח ,קבע אגרונום מומחה כי יש לחפור לפחות לעומק של
 80-60מ' .בתום ארבעה חודשים של שהייה במקום ,נטשו הקודחים את תל ערד כאשר אזל התקציב
לביצוע העבודות .יוזמת ההתיישבות בתל ערד נמשכה עוד מספר שנים ,אולם לבסוף הקימו החיילים
המשוחררים בשנת  1932את מושב אביחיל בעמק חפר.
בתוכנית החלוקה של האו"ם ( )1947יועד אזור זה לתחומי המדינה הערבית ,כאשר קו הגבול עבר
לערך מבאר שבע עד לראש זוהר של ימינו ,ומעט ממזרח לערד נטה הגבול צפונה ,והותיר את מצדה
ועין גדי בשטחים שמיועדים למדינת ישראל.
 4.4.13לאחר קום מדינת ישראל
במהלך מלחמת העצמאות ,ובהיעדרם של יישובים יהודיים באזור ,לא התרחשו קרבות במרחב.
לקראת תום המלחמה וחתימת הסכמי שביתת הנשק ,התקיים מבצע "ייצוב" להתוויית קו הגבול
בדרום הר חברון וברמת מדבר יהודה .המבצע התקיים בין  9-2במרץ  .1949כוחות חטיבת
"אלכסנדרוני" תפסו משלטים בדרום הר חברון (אזור אשכולות-סנסנה של ימינו) ואת עין גדי .למיטב
ידיעתנו ,כוחות החטיבה לא תפסו בפועל משלטים בין סנסנה לעין גדי במהלך המבצע (ריבלין וסיני,
 ,)1964אך בקביעת "הקו הירוק" בהסכם שביתת הנשק עם ירדן ,מהווה הר חצרון נקודת התפנית
שבה נוטה הקו הירוק לעבר הר ישי בעין גדי .ניכר מקביעת הגבול ,כי בעת קביעת התוואי לא הייתה
נוכחות ישראלית ממזרח להר חצרון (וזאת בשל הותרת הרכס השולט של ח'שם צפרת ח'לאנד –
הר חולד – מאות מטרים מעבר לגבול ,והעובדה שהגבול חותך את קניון נחל ערוגות מתחת למפל
הגדול ,במקום שבו בלתי אפשרי להעביר דרך פטרולים).
עד למלחמת העצמאות ,השבטים הבדואים המרכזיים שישבו באזור היו שבטי הג'האלין .במהלך
תקופת השלטון הישראלי ,חלו שינויים בפריסת האוכלוסייה הבדואית :חלקה נדחק אל מעבר ל"-קו
הירוק" ומנגד הגיעה אוכלוסייה בדואית מאזורים אחרים בנגב.
בשנת  1960הוחל בתכנון חבל ערד ,והתיישבות בערד החלה בשנת  .1961ההתיישבות האזרחית
החלה באוקטובר .1962
תקרית בארות קרש –  :8/2/1966בתקרית זו (כחמישה ק"מ מצפון-מזרח להר חצרון) ,הגיעו כוחות
צה"ל בליווי מודד ישראלי לקו הגבול באזור בארות קרש ,והחזירו למקומן חביות סימון גבול שהוזזו
בידי הירדנים לתחומי ישראל .על הכוחות נפתחה אש ע"י הירדנים ,ובמקום התפתחו חילופי אש
ללא נפגעים לכוחות צה"ל.
תקרית הר בדר ומבצע "מגרסה" (נור :)1980 ,בליל  12בנובמבר  ,1966מעט אחר חצות הלילה,
נהרגו שלושה חיילי הצנחנים כאשר רכב הסיור שלהם עלה על מוקש באזור הר בדר ,בדרך פנימית
מקבילה לדרך הפטרולים .תקרית זו הביאה לפעולת תגמול חריפה בכפר סמוע ב 13-בנובמבר
" – 1966מבצע מגרסה" .זו הייתה פעולת התגמול החריפה ביותר מאז מבצע קדש ,והראשונה
שבוצעה לאור יום .בפשיטה על סמוע נהרג קצין צה"ל ונפצעו עשרה חיילים ,ואילו לירדנים נהרגו
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 14חיילים ונפצעו  .37כמו כן ,נהרסו כ 125-בתים בכפר סמוע והופל מטוס ירדני בקרב אווירי.
בנוסף לפשיטה על סמוע ,פשטו כוחות צה"ל במהלך המבצע גם על הכפרים ח'רבת ג'ינבה וח'רבת
מרכז .פשיטה זו בוצעה ע"י חי"ר משוריין בחיפוי טנקים ,ובמהלכה נהרסו  11בתים .תוצאות המבצע
גרמו להפגנות סוערות בערי יו"ש בתביעה להדיח את המלך חוסיין ולחמש את האוכלוסייה
הפלסטינית.

תמונה  .6הקומנדקר שנפגע בהר בדר .צילום" :מעריב".13/11/1966 ,

4.5

החיים במערות בהר חברון (עפ"י חבקוק)1985 ,

תושבי האזור עשו שימוש נרחב במערות לצרכים שונים ,ובפרט למגורים ,לאחסון תבואה או לדירי
צאן .דרום הר חברון מהווה עד היום אחד המעוזים האחרונים של יישובי מערות .זאת ,ככל הנראה
הן בגלל המסלע הקירטוני הנוח לחציבה ,והן בשל אופייה השמרני של האוכלוסייה ,שמרוחקת מצירי
תנועה מרכזיים .נדבך נוסף היה מיעוט ההשקעה השלטונית באזור (עד לתקופת השלטון הישראלי
לאחר מלחמת ששת הימים).
המערות נחלקות למערות שמשמשות כמשכן קבע ,ולמערות שמשמשות 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 ,מוקפת לרוב בגדר אבנים.
המערה מחולקת לרוב לשלושה אגפים :אגף מגורים לבני אדם (כשליש משטח המערה) ,חצוי בין
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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 סמוך לפתח הכניסה כדי להקל על הכנסת בעלי החיים והוצאתם .לאורך
קירות אגף זה בנויים אבוסים .גללי בעלי החיים שמופרשים במערה נאספים לייבוש ומשמשים
כחומר בעירה והסקה; האגף השלישי והאחרון הינו מחסן ציוד ,שממוקם בפינת המערה .מחסן זה
כולל ערימות שקי מספוא לבעלי החיים ,גללי בהמות ועצי הסקה ,וכלים חקלאיים כגון מחרשה.
פתח המערה הוקטן לרוב באמצעות בניית קיר אבנים והקמת דלת .למערה יש סף מוגבה מעט,
שמחייב את הנכנסים 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
וללינה בימות הקיץ החמים .יש לציין כי המערות שימשו בעבר ומשמשות גם כיום למגורי רועים
ופלאחים ,אך לא למגורי בדואים ,שנמנעים באופן מוחלט מכניסה למערות ומלינה בהן מסיבות
תרבותיות.

4.6

סקירת תולדות תל ערד (עפ"י שטרן)1992 ,

בתקופות הברונזה והברזל (הכנענית והישראלית) ,הייתה העיר ערד היישוב המרכזי באזור .העיר

מוזכרת מספר פעמים במקורות ,הן מקראיים והן חוץ-מקראייםַ " :וי ְִּשמַ ע הַ כְ ַנ ֲענִּי מֶ לְֶך-ע ֲָרד ,יֹשֵ ב
הַ ֶנגֶב ,כִּ י בָ א י ְִּש ָר ֵאל ,דֶ ֶרְך הָ אֲ ָת ִּרים; ַו ִּילָחֶ ם ,בְ י ְִּש ָר ֵאלַ ,וי ְִּשבְ ִּממֶ נּו ,שֶ בִּ יַ .ויִּדַ ר י ְִּש ָר ֵאל ֶנדֶ ר
לַיהוָה ,וַי ֹאמַ רִּ :אםָ -נתֹן ִּת ֵתן ֶאת-הָ עָ ם הַ ֶּזֶה ,בְ י ִָּדי--וְ הַ חֲ ַר ְמ ִּתיֶ ,את-עָ ֵריהֶ םַ .וי ְִּשמַ ע יְהוָה
בְ קֹול י ְִּש ָר ֵאלַ ,וי ִֵּתן ֶאת-הַ כְ ַנ ֲענִּיַ ,ויַחֲ ֵרם ֶא ְתהֶ ם ,וְ ֶאת-עָ ֵריהֶ ם; ַוי ְִּק ָרא שֵ ם-הַ מָ קֹום ,חָ ְרמָ ה".
במדבר כ"א (א'-ג') .וכן מתוך שופטים א' (ט"ז)ּ" :ובְ נֵי ֵקינִּי ח ֵֹתן מֹשֶ ה עָ לּו מֵ עִּ יר הַ ְתמָ ִּריםֶ ,את-
בְ נֵי יְהּודָ הִּ ,מ ְדבַ ר יְהּודָ ה ,אֲ שֶ ר בְ ֶנגֶב ע ֲָרד; ַו ֵילְֶךַ ,ויֵשֶ ב ֶאת-הָ עָ ם( ".בתרגום השבעים :ובני חובב
הקיני...וישב את העמלקי) .ניתן להסיק כי ערד הגדירה חבל ארץ – "נגב ערד" .ברשימת הערים של
שישק מלך מצרים מוזכרות "חגרם ערד רבת ערד נ-בת ירחמ" ,כלומר "החגרים (המצודות) ערד
רבה וערד לבית ירחם" ,ויש לפיכך שמציעים להבדיל בין ערד (ערד רבה) לבין "ערד לבית ירחם"
(אולי מצד ירוחם של ימינו) .בתקופה הביזנטית ,מזכיר אוסביוס כפר בשם ערד במרחק ארבעה
מילין ממולדה ( )Moleathaשמזוהה בחורבת כסיף ,ועשרים מילין מחברון  -מרחקים שמתאימים
גיאוגרפית לתל ערד.שמו הקדום של התל נשתמר עד היום (תל עראד) ,והוא משלב עיר עליונה
קטנה ועיר תחתונה נרחבת .המסלע האטים למים מאפשר חציבת בורות מים .בחפירות העיר התגלו
חמש שכבות עיקריות:


התקופה הכלקוליתית :בתקופה זו (עד  3300לפנה"ס) ,היה ככל הנראה האקלים לח יותר
מהיום .בבקעת באר שבע אותרו יישובים כלקוליתיים רבים בגדלים שונים ,וגם בערד אותרו
מספר כפרים מסוג זה .היישובים הוקמו בבורות (ובאזור באר שבע ,גם בחללים תת-קרקעיים
שנחפרו בשכבת הלס) .היישוב הקדום בתל ערד התקיים במשך מאות שנים (החל מהתקופה
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הכלקוליתית המאוחרת) ובו חמש שכבות עיקריות ,ככל הנראה ללא שינוי באוכלוסייה .ככל
הנראה ,עם סוף התקופה הכלקוליתית ,חלו תהליכי התחממות והתייבשות ,שהביאו לנטישת
חלק מיישובי המרחב.


תקופת הברונזה :בתקופת הברונזה הקדומה ,הייתה ערד כפר מפורז .לדעת גוברין (,)1990
מקור אוכלוסיית העיר בתקופה זו הינו באוכלוסיית נוודים מדברית שהתיישבה באזור הספר,
כמענה למשבר האקלים .היישוב קיים קשרי סחר עם מצרים ,ונמצא שבר קנקן מצרי שעליו
חרותת שמזכירה את שמו של נערמר – המלך האחרון של "שושלת  "0המצרית .בשכבה הבאה,
נבנתה החומה והוקמו בניינים ברחבי העיר .שכבה זו חרבה בהתקפת אוייב ,אולם היישוב
התחדש ללא פער כרונולוגי או שינוי באוכלוסייה .היישוב דעך ככל הנראה משילוב של שלוש
סיבות :התייבשות המרחב ,השתלטות המצרים על דרום סיני שפגעה קשות בתפקוד ערד
כמרכז מסחר אזורי ,וחוסר יציבות כללי בכנען בשל הגירת אוכלוסיות מאזור הקווקז לקדמת
אסיה .בשכבה האחרונה של העיר הכנענית ,התקיים יישוב דל בלבד .העיר הכנענית ננטשה
בשנת  2650לפנה"ס בקירוב .בשיא גודלה ,השתרעה ערד הכנענית על פני כ 100-דונם,
והתגוררו בה  3,000-2,500נפש .העיר הוקפה בחומה באורך  1,200מ' ובה שערים ,פשפשים
ומגדלי שמירה .במרכז העיר הייתה בריכה פתוחה בשטח כדונם אחד ,שקלטה נגר עילי מכל
רחבי העיר (בתקופה הישראלית נכרתה בתוך המאגר הקדום באר עמוקה) .פרנסת התושבים
הייתה על מגוון ענפי כלכלה :חקלאות ,גידול צאן ובקר ,מלאכות יד (ובפרט כלי צור ,על אף
השימוש בנחושת) ,והם ניהלו קשרי מסחר עם דרום סיני ,עם מצרים ועם ערי כנען .ערד הייתה
העיר הגדולה היחידה בנגב בתקופת הברונזה הקדומה ,ולכן יש להניח שהכפרים באזור כגון
חורבת טוב וחורבת ביץ קיימו יחסי גומלין עם העיר .בערד לא התגלו שרידים מהתקופות
הכנענית התיכונה והמאוחרת ,ולכן יש ספק האם יש לזהות כאן את ערד הקדומה .מזר (תשכ"ד)
הציע לזהות את העיר הקדומה בתל מלחתה ,ואילו נאמן מבדיל בין העיר ערד לעיר חרמה
שנזכרות בספר במדבר (ומקובל לזהותן כעיר אחת) ,ומציע לזהות את חרמה בתל חליף שסמוך
לקיבוץ להב.



תקופת הברזל :לאחר כ 500,1-שנות חלל התיישבותי ,התחדש היישוב בערד בסוף המאה ה-
 – 12ראשית המאה ה 11-לפנה"ס .במקום הוקמו  12שכבות יישוב ,מתוכן  7מיוחסות לתקופת
הברזל (התקופה הישראלית) .בתחילה היה כאן יישוב ,והחל מהמחצית השנייה של המאה
העשירית לפנה"ס ,הוקמה באתר סדרה של מצודות ישראליות ,הראשונה שבהן חרבה במסע
שישק מלך מצרים בשנת  925לפנה"ס .השכבה הישראלית האחרונה חרבה בימי הכיבוש
הבבלי ב 587-586-לפנה"ס.



תקופות מאוחרות יותר :לאחר סוף תקופת הברזל ,נחשפו בתל ערד עוד מספר שכבות :יישוב
מהתקופה הפרסית ,יישוב ומגדל שמירה מאסיבי מהתקופה ההלניסטית ,מצודה מהתקופה
הרומאית הקדומה (יצאה מכלל שימוש עם כיבוש ממלכת הנבטים בידי הרומאים בשנת 106
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לספירה) ,אכסניית דרכים מהתקופה הערבית הקדומה וקברים ערביים מימי הביניים .ראוי לציין
כי העיר לא נושבה בתקופה הביזנטית ,והאזכור של אוסביוס לכפר ביזנטי מתייחס כפי הנראה
ליישוב סמוך.
בחפירות תל ערד התגלו  107אוסטרקונים עבריים (חרסים נושאי כתובות) – "ארכיון אלישיב".
בחלקם של האוסטרקונים תועדו שמות של משפחות כהונה ,חותמות של מפקדי המצודה ועוד .חלק
גדול מהממצא תוארך לשנת  600לפנה"ס לערך .המכתבים עוסקים בעיקר בחלוקת מצרכי מזון –
לחם ,יין ושמן .ראויה לציון אחת הכתובות (כתובת  ,)24שמצווה על העברת תגבורות מערד ומקינה
אל היישוב רמת נגב ,כדי לבלום התקפה צפויה של אדום .בכתובת נוספת שנמצאה (כתובת )40
מודיעים אנשים בשם גמריהו ונחמיהו כי אינם יכולים לשלוח תגבורת ,ומבקשים לעדכן את מלך
יהודה על המצוקה שבה הם נמצאים .מכאן ניתן ללמוד על מעורבות מרכז הממלכה בנעשה במצודות
המדבריות .איטקין (תשע"ח) מייחס את הפיתוח לימיו של מנשה מלך יהודה .מהתקופה הפרסית
התגלו בערד  85אוסטרקונים ארמיים ,שמעידים שגם בתקופה זו ,היה תפקידה של ערד צבאי
בעיקרו .האתר הוכרז כגן לאומי באוקטובר .1982

4.7

אתרים מרכזיים

4.7.1

מקברת סייאל – בית קברות בדואי מרכזי בנחל צאלים עליון.

בבית קברות זה קבורים שני "צאלחין" (צדיקים בדואים) :סיאל ואל-מעאפאת ,שקבורים זה לצד זה
(על קברו של סיאל בנוי מקאם) .לפי מסורת מקומית ,הקברים נמצאים באתר עוד מימי החליף עומר
איבן אל-ח'טאב (כבש את ארץ ישראל בשנת  638לספירה).
הקברים מהווים מוקד עלייה לרגל לבני כל שבטי האזור ,מקום לזבחים ,לנדרים ולהשבעות .שבטי
הג'האלין רואים בסיאל קדוש בן שבטם ,שכן קברו נמצא באדמותיהם .שבטים אחרים כופרים
בהשתייכותו לשבטי ג'האלין ,ומצביעים על כך שהקבר היה שם עוד לפני התיישבות הג'האלין באזור.
חלק מהגירסאות הינן שסיאל היה נביא ,ואילו אל-מעאפאת שקבור לידו היה מאבותיהם של
משפחות אל-פקיר .לפי אגדה מקומית ,סיאל ברח מפני רודפיו מבקשי נפשו ,והסתתר בערפל כבד
שירד בידי אללה .הסיפור הגיוני בהתחשב בכך שערפל כבד מכסה את הערוץ לעיתים ,גם כאשר
במרחב הסובב בהיר ויבש (בר-צבי ועמיתיו.)1998 ,
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תמונה  .7מקברת סייאל ,צילום :עמית מנדלסון.

4.8

פירוט אתרי מורשת האדם

סה"כ נרשמו בתחומי הסקר  368אתרים 16 :אתרים בדרגת חשיבות ארצית ( 100 ,)3אתרים
בדרגת חשיבות אזורית ( )2והשאר בדרגת חשיבות מקומית ( .)1מספר האתר שבעמודה הימנית
בטבלה זהה למספרו במפת האתרים .המספור הינו מצפון לדרום .התפלגות סיווג האתרים:
ארכיאולוגי –  ,165בוטני –  ,8גיאומורפולוגי –  ,90הידרולוגי –  ,81היסטורי –  ,5נוף –  ,5אחר –
.7
קיצורים לעמודת מקור המידע בטבלה:

מרקוס – מרקוס ,מ .1984 .מדבר יהודה הדרומי ,סקר נוף ומסלולי טיול .הוצאת רשות שמורות
הטבע והמועצה האזורית תמר.
דוידוביץ' – דוידוביץ' ,א ,.פורת ,ר ,.בר-נתן ,ר ,.ג'קסון-טל ,ר ,.פרחי ,י ,.מרום ,נ .ושטיבל ,ג.2016 .
הדרך מגב ההר למצדה וחפירות מצדי בדר וצפירה .בתוך :פטריך ,י ,.פלג-ברקת ,א ,.בן-יוסף ,א.
(עורכים) .קום התהלך בארץ ,מחקרים בארכיאולוגיה ובהיסטוריה של ארץ-ישראל לזכרו של יזהר
הירשפלד במלאת עשור לפטירתו .החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה ,ירושלים.
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טבלה  .2אתרי מורשת בשטח הסקר
מספר שם האתר
1
2

3
4
5

6

7
8
9

10
11
12

13
14

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

סיווג ראשי

תיאור

מערת רועים עם גדר אבנים בפתחה .נסקר
מערת
בתצפית בלבד.
רועים
הר חצרון שרידי מצודה בפסגת הר חצרון ,במרכזה גל
אבנים גדול .תצפית היקפית .מצודה זו היא
בצורה משושה בקוטר כללי כ 25-מ' ,ואילו גל
האבנים הוא מבנה ריבועי מוצק באורך וברוחב
 6מ' .שש מחיצות אבן מחלקות את המצודה
למדורים.
מצוק ומערות רועים ,גדר אבן .נסקר בתצפית
מצוק
בלבד.
שני טומולי ורגמים או מחסות ירי.
טומולי
בור מים מצופה בטון .צוואר הבטון הוא חבית
בור
פח בגובה  1.5מ' .עומק עד למים  3מ' .יש
שתי שקתות ושתי תעלות הזנה.
בור עם שתי שקתות ,מים רדודים בעומק  2מ'
בור
מהפתח .שתי שקתות" .משפך" מתעל מים
לבור.
מחסה סלע מחסה סלע בעומק כ 3-מ' .שרידי גדר אבנים.
גובה המחסה כמטר והקרקע בו תחוחה.
מקבץ יפה של פריחת כחלית ההרים.
כחלית
ההרים
ארבע מערות  -הצפונית בעומק כ 10-מ',
מערות
מדרום לה שני מחסות סלע והמערה הדרומית
בעומק  3מ' .ערימת דשן .המערות מפוייחות.
מפל בגובה כ 10-מ'.
מפל
מחשוף סלע מחשוף סלע גדול בגדה הצפונית.
באר תמריר מאגורה בצורת האות  .Tעומקה  2.5מ',
אורכה כ 12-מ' ורוחבה  8מ' .לא ניתנת לירידה
ללא חבל .יבשה.
כיפה בולטת בנוף .נסקר בתצפית בלבד.
נ"ג 594
כתף חצרון הפסגה הצפונית של כתף חצרון .מנקודה זו
מזרחה יש ירידה משמעותית בדרך הפטרולים
לעבר הר חצרון.
רוגם קטן.
רוגם
גל אבנים גל אבנים קטן.
מפל בגובה כ 3-מ' .בבסיס המצוק שרידי
מפל
מכלאה.
מאובנים בסלע גיר מצורר.
מאובנים
בור מים .קוטר מבנה הבור כ 3-מ' .לבור יש
בור בטח
מכסה פח ,שוקת נמוכה .קולט נגר מתעלת
הזנה וערוצון .יבש בקיץ .באפריל  2020מים
בעומק  2מ' מהפתח .בצד התחתון גובה מבנה
הבור  1.2מ'.
מחסה סלע מחסה סלע בעומק  1.5מ' ובגובה  0.5מ',
בחזיתו שורת אבנים.
פסגת כתף הפסגה הדרומית של כתף חצרון .חורבה לא
ברורה ותצפית נוף מעגלית.
חצרון
מעגלי אבן מספר מעגלי אבן קטנים ליד מעבר ג'יפים
ברכס.
בית קברות ככל הנראה בית קברות בדואי במורד המדרון.
בדואי
מאגורה סתומה ברובה .גובה המצוק כ 3-מ',
מאגורה
עומק המאגורה כ 5-מ' .היא משתפלת פנימה
(גובה התקרה כמטר) ובחזיתה שקע .מרקוס
מציין שתקרת המאגורה התמוטטה ברובה.
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ארכיאולוגי

מקור
סיווג משני חשיבות
המידע
סקר נוכחי
1

ארכיאולוגי

נוף

3

סקר נוכחי,
מרקוס

ארכיאולוגי

גיאומורפולוגי

2

סקר נוכחי

ארכיאולוגי
הידרולוגי

1
2

סקר נוכחי
סקר נוכחי

הידרולוגי

2

סקר נוכחי

ארכיאולוגי

1

סקר נוכחי

בוטני

1

סקר נוכחי

ארכיאולוגי

2

סקר נוכחי

הידרולוגי
גיאומורפולוגי
הידרולוגי

1
1
3

סקר נוכחי
סקר נוכחי
סקר נוכחי

גיאומורפולוגי
גיאומורפולוגי נוף

1
2

עמוד ענן
סקר נוכחי

ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי

1
1
1

סקר נוכחי
סקר נוכחי
סקר נוכחי

גיאומורפולוגי
הידרולוגי

1
2

סקר נוכחי
סקר נוכחי

ארכיאולוגי

1

סקר נוכחי

2

סקר נוכחי

ארכיאולוגי

1

סקר נוכחי

ארכיאולוגי

1

סקר נוכחי

הידרולוגי

1

סקר נוכחי,
מרקוס

ארכיאולוגי

נוף
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מספר שם האתר

25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35

36
37

38

39
40
41
42
43
44
45
46
47

48

סיווג ראשי

תיאור

סיווג משני חשיבות

שטח המאגורה המקורי  9×8מ' ,והחלק שנותר
מקורה התמלא כמעט כולו בסחף.
ארכיאולוגי
בית קברות בית קברות בדואי קטן.
בדואי
ארכיאולוגי
אתר חנייה אתר חנייה מסוקל מאבנים.
הידרולוגי
בור מים יבש ,שוקת מדופנת במלט חדש.
בור מים
תעלת הזנה מערוצון סמוך.
שקע רדוד חצוב באורך  2.5מ' וברוחב  1מ' ,הידרולוגי
ביר אל-
יבש .בתחתית מחשוף ורדרד.
בוטייחיה
ארכיאולוגי
מלבן אבנים מלבן אבנים באורך  2מ' וברוחב  1.5מ'.
ארכיאולוגי
אתר חנייה אתר חנייה או בית קברות.
אזור מסוקל חלקית מאבנים ,גל אבנים .אולי ארכיאולוגי
הר בטח
שרידי בית קברות בדואי.
מערב
מפל בגובה כ 3.5-מ' וגומחות בסלע .תחתית הידרולוגי
מפל
המפל משמשת כמכלאת צאן.
לוח משחק משחק גומות חצוב בסלע .נמצא ע"י הילה גיל ארכיאולוגי
ודר בן נתן במהלך הסקר .במשחק כ 50-גומות
( )5× 10והוא בלוי יחסית .זהו לוח המשחק
היחיד המוכר במרחב הסקר.
גיאומורפולוגי
בולבוסים מקבץ בולבוסים למרגלות פסגת הר בדר.
גל אבנים גדול (מצודה עתיקה) ,חדר או עמדת ארכיאולוגי נוף
הר בדר
ירי שפונה מערבה .המצודה נחפרה ע"י
דוידוביץ' ועמיתיו ותוארכה לראשית התקופה
הרומית .באתר נמצא גם מטבע מימי אגריפס
הראשון ( 41/42לספירה) .החוקרים סבורים
שיחד עם מצד צפירה הסמוך ,מדובר במצדים
צבאיים רומיים שחולשים על הדרכים מגב ההר
למצדה ,ושימשו במהלך המצור על מצדה וגם
לאחר מכן.
מערות/מכלאות צאן שנראות באורתופוטו .לא ארכיאולוגי
מערות
נסקר בשטח.
מקבץ מערות – המערה העליונה בעומק  3מ' ,ארכיאולוגי
מערות
גובה  2מ' ואורך  15מ' ,מפוייחת .המערה
התיכונה רדודה יותר עם גדר אבנים בחזיתה.
מספר כוכים ממזרח למערה זו.
בור פעמון חצוב בסלע הנארי .קוטר הפתח  1הידרולוגי
בור
מ' ,גובה צוואר הבור  1מ' והוא חשוך .שרידי
חוליה בנוייה .מדרום מערה שלא נבחנה.
מעין "חצר" שקועה בקרקע ועמדת ירי שפונה ארכיאולוגי
חצר
מערבה ,בפסגה הצפונית של גבעת עדשה.
מחסה סלע מחסה סלע בגובה  1מ' ובעומק  2.5מ' .גדר ארכיאולוגי
אבנים פרוצה בפתחו.
בור פעמון מטוייח ויבש עם מסגרת פח .סימני הידרולוגי
בור
חבלים ,שוקת מטוייחת.
מפל בגובה כ 7-מ' .בגדה הדרומית יש מחסה הידרולוגי
מפל
סלע.
ארכיאולוגי
רוגם קטן מאבני צור.
רוגם
גיאומורפולוגי
מחשוף קירטון יפה בגדת הנחל.
מחשוף
קירטון
גדר אבנים גדר אבנים ועמדות ירי .אזור הפסגה הדרומית ארכיאולוגי
ועמדות ירי של גבעת עדשה.
ארכיאולוגי
ככל הנראה יסודות מבנה.
יסודות
מבנה
ארכיאולוגי
מחסה סלע מחסה סלע באורך  3מ' ,רוחב  1.5מ' וגובה
 70ס"מ .כנראה מטמורה .גדר אבנים חוצה
את המחסה ורק חלקו הצפוני נמצא בשימוש.
גיאומורפולוגי
מדרגת סלע מצוק בגובה כ 2-מ' בשכבת הצור.
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מקור
סיווג משני חשיבות
המידע
סקר נוכחי
1

שרידי מכלאת צאן ,אורך משוער  30מ' ורוחב ארכיאולוגי
מכלאה
 10מ'.
ארכיאולוגי
רוגם קטן .במדרון מעגל אבנים.
רוגם
גיאומורפולוגי
מספר כוכים בולטים בסלע.
כוכים
ארכיאולוגי
פסגת הר בטח – גל אבנים בולט.
הר בטח
מאגורת צד ,סתומה בסחף ,בגדה המערבית הידרולוגי
מאגורה
של נחל חצרון .כניסה נמוכה .אורך הפתח כ4-
מ' ועומקו כ 3-מ' ,למרגלות מחשוף קירטון.
מרקוס מציין ששטח המערה היה  6×6מ' והיא
סתומה כיום ברובה.
ארכיאולוגי
גלי אבנים גלי אבנים ,שברי בולבוסים.
גיאומורפולוגי
מצוק קטן בצד הדרומי-מזרחי של הר בטח.
מצוק
ארכיאולוגי
אתר חנייה אתר חנייה בגדת הנחל.
ארכיאולוגי
בית הקברות הקדום של ח'רבת ג'נבה .לא
קברים
נסקר בשטח.
עתיקים
מחסה סלע מחסה סלע נמוך בגובה כחצי מטר ובעומק  3ארכיאולוגי
מ' ,בפתחו גדר אבנים .כנראה שימש כמכלאת
גדיים.
ארכיאולוגי
שרידי מבנה .שטח מפולס מתחתיו.
שרידי
מבנה
גיאומורפולוגי
מחסה סלע גדול וארוך יחסית.
מערה
בוטני
עצי שיטה שתי שיטים סלילניות בולטות בצומת דרכי
עפר .לצידן עוד פרט צעיר.
היסטורי
מחנה צבאי מחנה צבאי הרוס ,נותר מבנה יחיד פרוץ
ובסיסים של מבנים נוספים .ככל הנראה נהרס
הרוס
לפני שנת .2010
ארכיאולוגי
אתר חנייה מקבצי אבנים פזורים בשטח.
היסטורי
מפל .מקום מפל קטן .לפי עמוד ענן כאן נהרגו  3חיילי
תקרית הר צה"ל בפיגוע בשנת  ,1966אולם לא זוהתה
דרך עפר במקום ולכן ספק אם זו נקודת הציון
בדר?
הנכונה.
גיאומורפולוגי נוף
חרוט בטח פסגה חרוטית בולטת מדרום להר בטח.
נסקרה בתצפית בלבד.
גיאומורפולוגי
מחסה סלע
הידרולוגי
מאגורה נמוכה ובוצית .תעלות חצובות.
מאגורה
מטויחת חלקית.
ארכיאולוגי
מערה נמוכה ,גובה  70ס"מ.
מערה
הידרולוגי
בור מים יבש ,מכוסה במכסה פח.
בור מים
הידרולוגי
בור מים במשטח סלע מצפון לדרך.
בור מים
בור עמוק (כ 5-מ') ,אין ירידה ללא חבל .יבש ,הידרולוגי
מאגורה
קינון יונים .לצד הבור שפך עפר בולט .מרקוס
מציין שעומק הבור כ 3-מ' ובקרקעיתו צומחים
שרכי שערות שולמית .לדבריו ,תעלת הטייה
שניקזה מים לבור הרוסה כיום ולכן הבור יבש.
גיאומורפולוגי
בולבוסים מספר בולבוסים גדולים במדרון.
ארכיאולוגי
עמדת ירי עמדת ירי דמויית טומולוס.
גיאומורפולוגי
מפל מדורג קטן ובו מספר כוכים.
מפל
מאגורה באורך  11מ' ,רוחב  8מ' וגובה  3מ' .הידרולוגי
"ביר א-
בקיר גומחה בולטת .קיר אבנים בפתח .מרקוס
נחלה"
מתאר מאגורה באורך  10מ' ,רוחב  7מ' ועומק
כ 2-מ' .דיפון המאגורה לעבר הערוץ הינו
באבני גוויל .לדבריו על משטח הסלע הקירטוני
הלבן ממזרח למאגורה חרותות כתובות
ערביות מודרניות .תעלת הטייה מגיעה
למאגורה ממזרח .השם "ביר א-נחלה" אינו
מוזכר במקורות אלא רק בעמוד ענן ,וכנראה
מדובר בהמצאה של מטיילים.
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 77תעלות
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 79מערה
 80בור חצרון

 81גלי אבנים
 82מצוק
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ארכיאולוגי

שני מעגלי אבנים ,גדול וקטן.

אחר
גיאומורפולוגי

תעלות חפורות ע"י הצבא.
מצוק בגובה  3מ' ובאורך  150מ' ,ובו מערות
רדודות וגדרות אבנים.
מערה רדודה ומוארת .אורכה  5מ' ועומקה  3.5גיאומורפולוגי
מ' ,יש גרפיטי.
הידרולוגי
מצוק קירטון ,מאגורה סתומה כליל .סכר
אבנים פרוץ עם שני נדבכים בגובה  1.5מ'.
במפות המקום נקרא גם בור חצרי .מרקוס
מציין שהבור "סתום והרוס לחלוטין".
ארכיאולוגי
מספר גלי אבנים.
גיאומורפולוגי
מצוק בגובה  7מ' .בבסיסו גומחות .בצידו
המזרחי ארבעה מחסות סלע דמויי מערות.
ארכיאולוגי
עמק קטן ובו מחסה אבן ,אולי קבר.
ארכיאולוגי
מעגל אבנים.

83
84

עמק
מעגל
אבנים
גל אבנים
פסגה

87
88
89

גומחות
עמדת ירי
מצוק
דרגשים
כוכים
וגדרות אבן
ריכוז מדוכות :שתי מדוכות ,מדוכה עמוקה
מדוכות
וספלול.
מערות רדודות במדרגת סלע.
מערות
גב אי-רגולרי במשטח סלע .אורך  6מ' ורוחב
גב
 2.5מ' .לידו ספלול קטן וגדר אבנים גדולות.
סלע מחורר סלע מחורר ציורי.
גל אבנים ערימת אבנים באוכף בין הגבעות.
מצוק מרשים בעל שני מפלסים .למרגלות
מצוק
המצוק ובין שני המפלסים מספר מערות.
ומערות
בולדרים גדולים למרגלות המצוק .נסקר
בתצפית מרחוק בלבד.
פסגת הר תר .פסגה מרשימה ,בצד צפון-
הר תר
מערב סלעי צור גדולים ומרשימים.
יסודות מבנה במתאר רבוע באורך  2וברוחב 2
יסודות
מ' ,נסמכים על סלעים גדולים.
מבנה
תלוליות אבן מלבניות הפזורות במדרון
תלוליות
(תולילאת אל-ענב?).
בור חרדון בור מים ושוקת .הבור קולט מים בתעלה
מערוצון סמוך .באפריל  2020מים בעומק כ4-
מ' מתחת לפתח.
נפתול גדול בנחל עדשה .אורכו כ 160-מ'
נפתול
ורוחבו כ 60-מ'.
אתר חנייה אתר חנייה .נסקר בתצפית בלבד ,מיקום
מקורב.
תלוליות במדרון – תולילאת אל-ענב?
תלוליות
גלי אבנים גלי אבנים בשטח.
"מערת עיני מערה במפל שגובהו כ 4-מ' .אורך המערה כ5-
מ' ולה שני פתחים נמוכים דמויי עיניים ,בעין
חרדון"
הדרומית שרידי גדר אבן.
גלי אבנים מקבץ גלי אבנים בעמק.
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סיווג משני חשיבות
המידע
סקר נוכחי
2

גל אבנים – ספק עמדת ירי.
פסגה ללא שם מצפון להר תר .שרידי גל
אבנים .מדרום לפסגה מצוק עם מערות קטנות.
גומחות רדודות ,מעין עמוד סלע.
עמדת ירי.
מצוק דרגשים .בתחתיתו מרבץ עדרים ,ומעל
למצוק התחתון מרבץ משמעותי.
מספר כוכים עם גדרות אבן.
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 107מחסה סלע מחסה סלע באורך כ 5-מ' .בחלקו הצפוני
שרידי גדר אבן .קוץ דרבן.
טרסות קטנות במדרון.
 108טרסות
 109מצד צפירה מצודה עתיקה.
תלוליות אבן מלבניות הפזורות במדרון
 110תלוליות
(תולילאת אל-ענב?).
מערות קטנות ,מצוק לס.
 111מערות
 112הר חרדון פסגת הר חרדון .בחלק המזרחי של ההר ריכוז
סלעי צור גדולים ,והפסגה עצמה היא אחד
הסלעים הגדולים.
בור מים עם תעלת הזנה .מים בעומק  5מ'
 113בור מים
מתחת לפתח .החוליה בנוייה מבולבוס.
במשטח הסלע שתי שקתות ושוקת נוספת
בסלע צמוד .שבר שוקת נוספת .שתי תעלות
הזנה.
מערת מגורים גדולה .פתח קטן ,חצר גדולה.
 114מערה
 115גלי אבנים גלי אבנים בשטח – תולילאת אל-ענב?
פזורת אבנים שנראית כשרידים ארכיאולוגיים.
 116אבנים
גדרת בולבוסים גדולה ומערת מגורים .באזור
 117גדרה
אמור להיות גם בור מים שלא זוהה בשטח.
ומערה
בור מים עם שוקת מטוייחת .מים בעומק  2מ'
 118בור מים
מתחת לפתח .בערוץ מצפון לו יש סכרים.
גב דמוי משולש ,עומקו כמטר אחד.
 119גב
 120בולבוסים מקבץ בולבוסים בשטח.
בור מים .שוקת מטוייחת .צוואר הבור בגובה 2
 121ביר א-
מ' .הבור נראה יבש בדצמבר .2019
טבקה
מספר רגמים קטנים בצומת שבילים.
 122רגמים
 123גל אבנים גל אבנים גדול באוכף ובמרכזו חפירת שוד.
מעגל אבנים.
 124מעגל
אבנים
 125אוג קוצני שיח אוג קוצני בראש המצוק.
 126גלי אבנים גלי אבנים קטנים ,אולי בית קברות בדואי.
 127בית קברות בית קברות בדואי .כעשרה קברים.
בדואי
לצד מדרגת סלע רחבה בערוץ ,שתי מערות
 128מערות
רועים שמשמשות כמכלאות צאן פעילות באביב
רועים
.2020
מפל משופע חלק בגובה  2.5מ' בערוץ נחל
 129מפל
חרדון.
נקודה מאתגרת בירידה לקניון נחל צאלים.
 130מעבר
מאתגר
מערה קטנה .במשטח סלע מעל למערה יש
 131מערה
תעלה חצובה באורך כ 4-מ' סתומה בעפר,
ייתכן שהובילה בעבר לבור מים.
מכלאת צאן בנוייה היטב ונראית בשימוש.
 132מכלאה
לידה מאהל בדואי פעיל באפריל .2020
 133בית קברות בית קברות בדואי .גדול יחסית.
בדואי
מצוק ומערות יפות .לא נבחן מקרוב בגלל
 134מצוק
מאהל בדואי פעיל באפריל .2020
ומערות
 135עמדת ירי עמדת ירי מודרנית.
 136גדר אבנים גדר אבנים וגלי אבן פזורים.
שתי מערות בגדה המערבית של נחל צאלים.
 137מערות
נסקרו בתצפית בלבד.
סלע ענק מעל מצוק נחל צאלים .מטמורה
 138סלע ענק
בדואית.
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מקור
סיווג ראשי סיווג משני חשיבות
תיאור
מספר שם האתר
המידע
סקר נוכחי
1
מצוק .לא נבחן מקרוב עקב קיום מאהל בדואי גיאומורפולוגי
 139מצוק
פעיל בחזיתו באפריל .2020
סקר קודם
2
הידרולוגי
גבים בנחל צאלים
 140גבים
סקר נוכחי
1
גיאומורפולוגי בוטני
מצוק בגובה כ 7-מ' .הרבה מרווה ריחנית
 141מצוק
וגלונית מצויה.
סקר נוכחי
1
ארכיאולוגי
 142גל אבנים גל אבנים בנוי בולבוסים ולידו עמדת ירי,
ועמדת ירי שחולשים על מקברת סייאל.
סקר נוכחי
1
ארכיאולוגי
 143גלי אבנים ריכוז גלי אבנים ושתי עמדות ירי.
מרקוס
2
בור מים המוזכר אצל מרקוס ומזוהה בתצלום הידרולוגי
 144בור מים
אוויר .לא נסקר בשטח.
סקר נוכחי
1
בוטני
ריכוז סתוונית היורה.
 145סתווניות
סקר נוכחי
1
מלבן אבנים אליפטי באורך  2.5מ' וברוחב  1.5ארכיאולוגי
 146קבר?
מ' .דרומית לערוץ יש אתר חנייה.
סקר נוכחי,
1
ארכיאולוגי
מחפורת קטנה ,חורבה קטנה ושביל מדופן
 147מחפורת
מרקוס
היטב שיורד מצפון .מרקוס מתאר את המקום
"שריד של מבנה מרובע קטן ,הבנוי מגושי צור
לא מהוקצעים .אל המבנה הזה יורדת מצפון-
מזרח תעלת ניקוז למי גשמים .ייתכן כי זהו
שריד של מאגר מים קדום שנסתם".
סקר נוכחי
2
 148חורבת ביץ ריכוז גדול של מערות מגורים .לפי "עמוד ענן" ארכיאולוגי
יש גם בורות פעמון שלא זוהו בשטח.
סקר נוכחי
1
גיאומורפולוגי
מערה קטנה במצוק הדרומי ,כ 10-מ' מעל
 149מערה
לאפיק הנחל.
סקר נוכחי
1
גיאומורפולוגי
מספר בולדרים גדולים בגדה הצפונית.
 150בולדרים
סקר נוכחי
1
בוטני
ריכוז שבר לבן.
 151שבר לבן
סקר נוכחי,
1
ארכיאולוגי
טומולוס וקבר לצידו .מרקוס מתאר "שלושה
 152טומולוס
מרקוס
רגמי אבן מצויים לאורך השביל ...קשה לקבוע
אם אלו שרידי קברים עתיקים או גלי סיקול
לאורך נתיב קדום".
סקר נוכחי
2
אחר
 153חניון לילה חניון לילה בנחל צפירה.
צפירה
סקר נוכחי
1
ארכיאולוגי
מעגל אבנים.
 154מעגל
אבנים
סקר נוכחי
1
גיאומורפולוגי
 155בולבוסים בולבוסי סלע.
סקר נוכחי
1
היסטורי
 156עמדת ירי עמדת ירי גדולה.
סקר נוכחי
1
ארכיאולוגי
מערת מגורים (מרוחקת מחורבת ביץ)
 157מערת
מגורים
סקר נוכחי
2
 158בולבוסים בולבוסי אבן .על אחד מהם חריטות קדומות .גיאומורפולוגי
עמוד ענן
2
ארכיאולוגי
 159חורבת טוב יישוב קדום .בשטח נסקר שדה התלוליות
שמדרום לחורבה עצמה.
סקר נוכחי
1
מערה קטנה בגדה המזרחית ,בגובה כ 15-מ' גיאומורפולוגי
 160מערה
מעל לאפיק הנחל.
סקר נוכחי
3
ארכיאולוגי
בית קברות בדואי מרכזי באזור .מסגד עם
 161מקברת
מיחראב ,שמונה קברים גדולים ושמורים
סייאל
וקברים נוספים מסביבם.
סקר נוכחי
1
הידרולוגי
גב-נקיק באורך כחמישה מטרים .בקרבתו
 162גב ונקיק
בגדה הצפונית מחסה סלע גדול.
סקר נוכחי
2
ארכיאולוגי
שדה תלוליות פזורות בשטח.
 163תלוליות
סקר נוכחי
1
 164מחסה סלע מחסה סלע קטן בגדה המזרחית ,כמעט בגובה גיאומורפולוגי
הנחל.
סקר נוכחי
1
בוטני
פרט גדול ומרשים של רותם המדבר במופע
 165רותם
עצי ,בגובה כ 2.5-מ'.
המדבר
סקר נוכחי,
3
ארכיאולוגי
 166הר צאלים מצודה רבועה ,בתוכה כנראה עמדת ירי
מרקוס.
מודרנית .תצפית נוף היקפית .המצודה היא
כנראה מצודה ישראלית .המבנה הכיל ריבוע
חיצוני באורך וברוחב  15מ' ובמרכזו מבנה
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מספר שם האתר

סיווג ראשי

תיאור

מוצק יותר ,באורך וברוחב  6מ' ובמרכזו גל
אבנים.
באר יבשה (דצמבר  )2019בעומק  3מ'
 167באר טוב
ובקוטר  3.5מ' .הבאר היחידה בכל תחום
הסקר.
הגב המערבי ביותר בנחל צאלים.
 168גב
פילבוקס מודרני שחולש על הדרך לשטח.
 169פילבוקס
מערה קטנה מצפון לנחל .נסקרה בתצפית
 170מערה
בלבד.
ככל הנראה מאובנים בערוץ הנחל.
 171מאובנים
מערה בגדה המזרחית ,כ 3-מ' מעל לאפיק
 172מערה
הנחל.
 173מצודת טוב מצודה עתיקה מהתקופה הישראלית .אורכה
ורוחבה כ 35-מ'.
 174גלי אבנים גלי אבנים בשטח.
 175מחסה סלע מחסה סלע זעיר.
מצוק בגובה כ 5-מ' בגדה הדרומית .אתר
 176מצוק
חנייה ,כתובות מודרניות ,ניקרה קטנה בסלע.
 177עמדת ירי עמדת ירי בנוייה מאבן ,חלקה הסגור פונה
מזרחה להר צאלים.
משטח זרוע באבנים .ייתכן בית קברות בדואי.
 178משטח
כוכים ומערות קטנות בגדה הדרומית .נסקר
 179כוכים
בתצפית בלבד.
מצוק בגובה  2מ' ובאורך כ 20-מ' .בצד דרום
 180מצוק
יש כוך עם גדר אבנים.
 181הר צאלים מצודה רבועה ,בתוכה כנראה עמדת ירי
מודרנית .תצפית נוף היקפית.
גב אוגר מים בקרקעית ,עומקו  1.2מ' .סימנים
 182גב
ברורים לכך שהגב אוגר כמות מים משמעותית
אחרי גשמים.
הגב המערבי ביותר בנחל צאלים.
 183גב
פילבוקס מודרני שחולש על הדרך לשטח.
 184פילבוקס
מערה קטנה מצפון לנחל .נסקרה בתצפית
 185מערה
בלבד.
בור מים עמוק ,שיח רותם.
 186בור מים
מישור מסוקל ,אולי אתר חנייה.
 187מישור
מסוקל
מפל בגובה כ 3-מ' ,בבסיסו מחסה סלע.
 188מפל
 189מחסה סלע מחסה סלע קטן.
מפל בגובה כ 3-מ'.
 190מפל
בור בעומק  5מ' .שני מטרים בנויים היטב
 191בור מים
ושלושה מטרים חצובים בסלע .קוטר עליון  1מ'
ותחתון  2מ' .יש התרחבות צדדית לחלל עמוק.
לבור מסגרת אבן רחבה ותעלת הזנה חצובה.
יבש.
בתצפית מרחוק נראה שיש בנקודה זו מאגורה
 192מאגורה
פתוחה בתחתית מחשוף קירטון.
בתצפית מרחוק – מערת רועים ורצועה של
 193מערת
צמחייה ירוקה יחסית שיורדת ממנה לעבר
רועים
הערוץ.
 194גלי אבנים ריכוז גלי אבנים.
גבעה חרוטית מרשימה שממנה תצפית נוף
 195חרוט
היקפית.
צפירה
 196סלעים וגב סלעי צור בולטים על גב הרכס .גב מים קטן.
 197גל אבנים גל אבנים גדול .שרידי סכרים?
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מספר שם האתר

סיווג ראשי

תיאור

 198אבנים

מעגל אבנים.

ארכיאולוגי

 199מערה

מערה בעומק כולל כ 10-מ' ,החלק המקורה
בעומק  2.5מ' .גובה המערה  3מ' בבסיס מצוק
בגובה  6מ' .שכבות צור יפות ובולבוסים.
מאות בולבוסים פזורים בשטח.
מכלול מערות רדודות וגדרות אבן למרגלות
מצוק שגובהו עד  5מ' .באזור יש סביב 20
כוכים ומערות.
מספר מערות .המערה הגדולה באורך  7מ'
וברוחב  3מ' .גובה  1.5מ' .גדר אבן מחלקת
אותה לשני תאים.
גדרות אבן במדרון ,ככל הנראה מכלאות צאן.

גיאומורפולוגי

 200בולבוסים
 201מערות
 202מערות
 203גדרות
אבנים
" 204מערת
החמורים
הלבנים"

2

סקר נוכחי

2
2

סקר נוכחי
סקר נוכחי

ארכיאולוגי

1

סקר נוכחי

ארכיאולוגי

1

סקר נוכחי

3

סקר נוכחי

3

סקר נוכחי

1
1

סקר נוכחי
סקר נוכחי

1

סקר נוכחי

1

סקר נוכחי

1
2

סקר נוכחי
סקר נוכחי

2

סקר נוכחי

1
1

סקר נוכחי
סקר נוכחי

1
1

סקר נוכחי
סקר נוכחי

1
1

סקר נוכחי
סקר נוכחי

1
1
2

סקר נוכחי
סקר נוכחי
סקר נוכחי

1

סקר נוכחי

2

סקר נוכחי

1

סקר נוכחי

2

סקר נוכחי

גיאומורפולוגי
ארכיאולוגי

מערה בעומק  20מ' ,גובה  3.5מ' ורוחב  5מ' .גיאומורפולוגי
למערה יש פתח גדול ופתח קטן .בקרבתה עוד
כוכים ומחסות סלע .מקור השם ברועים עם
חמורים לבנים שנראו בשטח בעת הביקור
באתר.
הידרולוגי
בור מים גדול משופץ .תעלת הזנה .מכסה
 205בור מים
ביוב .עומק משוער  3מ' .מים כל השנה .שתי
תעלות הזנה ,צינורות יורדים לוואדי.
ארכיאולוגי
 206גל אבנים גל אבנים גדול יחסית.
ארכיאולוגי
 207מחסה סלע מחסה סלע באורך  2.5מ' ובעומק  1.5מ',
גובה  1.2מ' .מעט אבנים בצדדים.
ארכיאולוגי
מערות רדודות .בפתח המערה הגדולה גדר
 208מערות
אבן הרוסה .עומק  2.5מ' ,אורך  5מ' ,גובה
 1.5מ'.
ארכיאולוגי
 209בית קברות בית קברות בדואי  -קברים פזורים בשטח.
בדואי
ארכיאולוגי
פזורת אבנים.
 210אבנים
 211בור צללית בור מכוסה באבן ושוקת לידו ,למרגלות מחשוף הידרולוגי
קירטון קטן.
ארכיאולוגי
שני מבנים הפונים צפונה .מרחוק נראים
 212מבנים
כטומולי.
ארכיאולוגי
 213גל אבנים ספק גל אבנים/עמדת ירי.
ארכיאולוגי
פזורת אבנים במתאר רבוע – ייתכן מכלאת
 214חורבה
צאן.
ארכיאולוגי
 215גל אבנים גל אבנים קטן.
מערה נמוכה ,עומק  5מ' ,גובה  1מ' ואורך  2ארכיאולוגי
 216מערה
מ' .סרפדים רבים.
ארכיאולוגי
 217גל אבנים גל אבנים קטן.
אבן מסותתת .בקרבתה כתם אבן-חול אדומה .ארכיאולוגי
 218אבן
מסותתת
ארכיאולוגי
 219הר צפירה הר צפירה – בפסגתו גלי אבנים קטנים.
גיאומורפולוגי
 220מחסה סלע מחסה סלע בבסיס מפלון.
מערה בעומק  3מ' ,גובה  1.5מ' .בצד מערב ארכיאולוגי
 221מערה
שלה שקעים דמויי קולומבריום.
גיאומורפולוגי
מחשוף קירטון קטן .סימון בור צללית לפי
 222מחשוף
המפה הטופוגרפית.
קירטון
הידרולוגי
בור מים יבש בעומק  3מ' .שוקת יפה ושריד
 223בור
לחולייה.
גיאומורפולוגי
מערות רדודות .בור בעומק  2מ' שנפתח
 224מערות
למערה.
מצוק בגובה  5מ' .מערות רועים קטנות וגדרות ארכיאולוגי
 225מצוק
אבן .המערה המערבית בעומק  15מ'.
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 226מחסות אבן מחסות אבן קטנים.
מערת רועים עם גדר בפתחה .עומק  10מ',
 227מערה
גובה  1.5מ' ,רוחב הפתח  5מ' .המערה
במקביל לפתח ולא בניצב לו .עומקה מול
הפתח  5מ'.
מחשוף קירטון גדול ומרשים.
 228מחשוף
קירטון
ספק מכלאת צאן הרוסה .מעט בולבוסים.
 229מכלאת
צאן?
 230בתרונות לס מערכת מפותחת ומרשימה של בתרונות לס
שכוללת ערוץ ראשי וערוצים צדדיים.
בור צלחת גדול וסתום כליל למרגלות מחשוף
 231בור
סלע בגובה כ 10-מ' .שפך עפר עצום שנראה
למרחוק .ממערב לו יש מערה במצוק.
מצוק בגובה  3מ' .מערכת מערות רדודות
 232מצוק
וגדרות אבן.
 233גל אבנים גל אבנים נמוך ושטוח.
 234בולבוסים בולבוסים באוכף הר גבנונים.
פזורת אבנים במדרון.
 235פזורת
אבנים
מצוק בגובה  3מ' .כוכים.
 236מצוק
בור מוקף מעגל אבנים .קשה להעריך את
 237בור מים
עומקו.
 238גל אבנים ספק טומולוס ולידו תלולית עפר.
מצוק לס זקוף.
 239מצוק לס
 240גל אבנים גל אבנים.
בור בעומק  3מ' ,עד למים  1.5מ' .נדבכי
 241בור
אבנים ,שוקת שבורה ,פעיל .הבור כוללו צר
ולא מתרחב.
מחשוף קירטון ,סיכוי קלוש לשרידי בור מים
 242מחשוף
בתחתיתו.
קירטון
מערה רדודה ,אורך  2.5מ' ,עומק  1.5מ' .גדר
 243מערה
אבנים.
אבנים מעטות בכיפה.
 244פזורת
אבנים
מחשוף קירטון יפה.
 245מחשוף
קירטון
אתר חנייה/בית קברות
 246אתר
ארכיאולוגי
מספר רגמים קטנים.
 247רגמים
 248הר גבנונים פסגת הר גבנונים .תצפית נוף.
בור מים משולש ,מטוייח .אורך  5מ' ,רוחב 2.5
 249בור מים
מ' ועומק  2.5מ' ,שני פתחים .כנראה בור
קרסטי שהוסב לבור מים.
 250בור לטאות מאגורה בעלת שני פתחים .החדר המרכזי
באורך וברוחב  6מ' ,גובה  3מ' .עמוד תמך.
שלושה בורות בקוטר  80ס"מ בתחתית
 251בורות
מחשוף קירטון .עוד ספלול לידם .לבור הצפוני
יש תעלה קצרצרה.
בור מים אוגר מים בעל שלושה פתחים,
 252בור מים
מטוייח .חולייה יפה .שטח משוער  15מ"ר,
עומק  2.5מ' .כנראה קרסטי במקורו.
שלוחת צור יפה באורך עשרות מטרים (שיא
 253שלוחת
הגובה במזרח).
צילה
מערות רדודות וחצר גדולה שנראית היטב
 254חצר
באורתופוטו.
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מערה בעומק  5מ' ,גובה  2.5מ' ורוחב  3.5מ' .אחר
הפתח פונה דרומה .המערה לא עתיקה
(כנראה חפירה יזומה מודרנית) .סימני מאהל
ומרבץ עדרים.
גיאומורפולוגי
בולבוסים בולבוסי סלע.
ארכיאולוגי
קברים מעטים.
קברים
נוף
הר גבנונים הפסגה המערבית של הר גבנונים.
מערב
ארכיאולוגי
גלי אבנים גלי אבנים פזורים במדרון .אולי בית קברות
בדואי.
גיאומורפולוגי
מצוק קירטון מצוק קירטון מרשים בגובה כ 12-מ'.
ארכיאולוגי
אתר חנייה או בית קברות בדואי.
אתר
ארכיאולוגי
מערה הרוסה .אורך  10מ' ,רוחב  2.5מ' ,גובה גיאומורפולוגי
מערה
המצוק  2.5מ' .ריכוז קטן של צמחייה.
ארכיאולוגי
גל אבנים גל אבנים קטן ולידו מעגל אבנים שנראה
"מרוצף" (ייתכן באופן טבעי).
גדר אבנים גדר אבנים ארוכה במדרון – תעלת הזנה של הידרולוגי
בור מים שלא זוהה במהלך הסיור בשטח.
בור מים? לפי ניתוח אורתופוטו ובהתחשב בתעלת הזנה הידרולוגי
שזוהתה בשטח ,כנראה שבנקודה זו יש בור
מים שלא נסקר בשטח.
מאגורה חצובה בעומק  2-1.5מ' .בקדמתה עץ הידרולוגי
מאגורה
אשל עתיק .המאגורה נמצאה לחה ועם שרידי
טייח .בצד הצפוני יש קיר אבנים בנוי שמאפשר
ירידה פנימה .למאגורה מעין שני חדרים ,כך
שאורכה כ 15-מ' ורוחבה כ 10-מ' .במחשוף
הקירטון הסמוך חרותות בדואיות מודרניות.
גיאומורפולוגי
מחסה סלע מחסה סלע קטן ,כפי הנראה טבעי.
כוכים במצוק ולמרגלותיהם גדר אבני שדה לא ארכיאולוגי
כוכים
ברורה.
גיאומורפולוגי
כוך בבסיס המצוק (מכאן וצפונה נעלם
כוך
המצוק).
ארכיאולוגי
מעגל אבנים – חצי גורן שקצוותיה פונים
מעגל
מזרחה ,קוטר  3מ' .לא ברור אם מדובר
אבנים
בשריד ארכיאולוגי או מודרני.
ארכיאולוגי
גל אבנים גל אבנים גדול ,אולי שרידי מבנה.
הידרולוגי
בור בעל חוליית בטון גלי ,עומק  5מ' (גובה
בור
צוואר הבור  1.5מ') .מתרחב משמעותית
למטה .שוקת שבורה ,שרידי מסגרת פח .מעט
מים בקרקעית.
ארכיאולוגי
תלוליות פזורות.
תלוליות
מערה רדודה בעומק  3מ' ,גובה  2מ' .בחזית ארכיאולוגי
מערה
המערה קירות אבנים משני הצדדים (אורך
וכוכים
המערה  8מ') .בקדמת המערה שטח גדול של
מרבץ צאן .כוכים ציוריים בקרבת המערה.
ארכיאולוגי גיאומורפולוגי
מצוק ומערות – נסקר בתצפית בלבד.
מצוק
הידרולוגי
בור שמתרחב לחלל עמוק .בחלקו העליון
בור
מספר נדבכי אבן על הסלע .עומק משוער  5מ'.
הפתח סגלגל באורך  1.5וברוחב  1מ'.
בור מים .משטח בטון שבור בחלקו .פתח ניקוז הידרולוגי
בור
מצפון .עומק  6-5מ' ,קוטר  5מ' .שוקת הרוסה
מדרום.
הידרולוגי
בור במשטח בטון .מסגרת פח .צוואר הבור
בור
רבוע בגובה  1.5מ' .עומק עד למים  3.5מ'.
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1

מספר כוכים במצוק ולמרגלותיהם טרסה
כוכים
בנויה.
גיאומורפולוגי
מערה שנראית באורתופוטו ,מסומנת במפה
מערה
כבור מים .לא נסקר בשטח.
מערה דמויית מפתח .אורך  3.5מ' ועומק  2מ' .גיאומורפולוגי
מערה
גיאומורפולוגי
הידרולוגי
בור מים בעל שני פתחים .שוקת מאולתרת.
בור
עומק  3מ' – יש אבנים ומים ,יונים .כנראה חלל
קרסטי שהוסב לבור.
הידרולוגי
בור עם תעלת הזנה ארוכה .נסקר בתצפית
בור
בלבד.
ארכיאולוגי
חורבה – אבנים פזורות בשטח.
חורבה
ארכיאולוגי
תלוליות אבן מפוזרות בדלילות.
תלוליות
גיאומורפולוגי
מחסה סלע מחסה סלע באורך  25מ' ובגובה  2.5מ'.
גיאומורפולוגי
מחשוף קירטון יפה.
מחשוף
קירטון
בור מים בעומק  7מ' ,המים בעומק כחצי מטר .הידרולוגי
בור מים
לבור מובילות שתי תעלות הזנה ארוכות
ומתוחזקות היטב .פינה מרשימה.
ארכיאולוגי
חורבה גדולה יחסית ומרשימה.
חורבה
בולבוסים בולבוסים קטנים ,התגבשויות מעניינות בסלע .גיאומורפולוגי
הידרולוגי
בור בעומק  5מ' ובקוטר פתח  1.5מ' ,כולל
בור
בריכת שיקוע.
גיאומורפולוגי
חלל בסלע חלל אנכי קטן בסלע.
גיאומורפולוגי
מדרגת סלע מדרגת סלע בגובה  1.5מ' (נדיר בחלק
המערבי של המרחב).
ארכיאולוגי
מעגלי אבן שורת מעגלי אבן.
הידרולוגי
בור "צלחת" בור פתוח רדוד בקוטר  5מ' (בור מים
ישראלי?).
ארכיאולוגי
מצוק באורך עשרות מטרים .בפינת המצוק
מצוק
מערת רועים גדולה ,עומקה כ 15-מ' ,גובהה כ-
ומערה
 2.5מ' ורוחבה כ 8-מ' .למרגלות המערה
ערימת אפר גדולה.
בור צדקה מגרעת סתומה בעפר למרגלות מחשוף קירטון הידרולוגי
משופע בגובה  7-6מ'.
בוטני
שיח גדול של רותם המדבר.
רותם
המדבר
ארכיאולוגי
מצוק נמוך ובו מערות רועים.
מערות
רועים
גיאומורפולוגי
בולבוסים שורה יפה של בולבוסי אבן.
ארכיאולוגי
מצוק נמוך ובו מערות רועים.
מערות
רועים
אחר
הריסות מבנה ומשטח בטון.
הריסות
ארכיאולוגי
פזורת אבנים.
אבנים
גיאומורפולוגי
מצוק צור מרשים וסדוק עם קימוט שכבות.
מצוק
גובהו כ 12-מ'.
מעגל אבנים אליפטי באורך  3.5מ' וברוחב  2.5ארכיאולוגי
מעגל
מ' ,פתוח לכיוון דרום-מזרח .לידו גל אבנים
אבנים
קטן.
ארכיאולוגי
חורבת טייב גלי אבנים פזורים ותצפית.
גיאומורפולוגי
מצוק לס בגובה כ 8-מ' ,שבבסיסו שכבות
מצוק
חלוקים.
גיאומורפולוגי
מספר כוכים במדרון.
כוכים
נוף
הר לטאות פסגת הר לטאות.
גיאומורפולוגי
מצוק לס.
מצוק
גב רדוד ויבש שנוצר כתוצאה מחסימת הערוץ .הידרולוגי
גב רדוד
למרגלותיו מחשוף קירטון קטן.
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מקור
סיווג ראשי סיווג משני חשיבות
תיאור
מספר שם האתר
המידע
סקר נוכחי
2
ארכיאולוגי
 313בור ישועה בור סתום כליל .אורכו  8מ' ,רוחבו  7מ' .גובה הידרולוגי
החציבה  2מ' .בצד מזרח קיר אבנים מלוכדות
ובו שתי גומחות .בכתפי הנחל אתרי חנייה.
סקר נוכחי
1
גיאומורפולוגי
מצוק לס בגובה כ 5-מ' בנחל סימן.
 314מצוק לס
סקר נוכחי
1
ארכיאולוגי
אבנים פזורות במדרון.
 315עיים
עמוד ענן
1
גיאומורפולוגי
 316גשר סלע גשר סלע טבעי קטן מעל הערוץ .לא נסקר
בשטח.
סקר נוכחי
2
נוף
הפסגה הדרומית (הנמוכה) של הר לטאות.
 317פסגת
לטאות
דרומית
סקר נוכחי
1
גיאומורפולוגי
 318בולבוסים ריכוז בולבוסים מבוקעים וסדוקים.
סקר נוכחי
2
 319הר צילה – גל אבנים באורך כ 15-מ' ,בציר צפון-מזרח – ארכיאולוגי
דרום-מערב.
פסגה
דרומית
סקר נוכחי
2
הידרולוגי
 320בור "צלחת" בור פתוח רדוד בקוטר  5מ' (בור מים
ישראלי?).
סקר נוכחי
1
ארכיאולוגי
 321גל אבנים גל אבנים.
סקר נוכחי
1
ארכיאולוגי
פזורת אבנים בשטח.
 322פזורת
אבנים
סקר נוכחי
1
ריכוז תלוליות קטנות ,אולי בית קברות בדואי .ארכיאולוגי
 323תלוליות
סקר נוכחי
1
 324אוכף צילה ככל הנראה מספר קברים ומעגל אבנים בקוטר ארכיאולוגי
 3מ' שבמרכזו יש חפירה.
סקר נוכחי
1
ארכיאולוגי
 325גדרות אבן גדרות אבן – מכלאות צאן.
סקר נוכחי
2
מאגורה באורך  12מ' וברוחב  8מ' ,מטוייחת הידרולוגי
 326מאגורה
ופתוחה .עומק  3מ' .טבק השיח.
סקר נוכחי
1
ארכיאולוגי
 327גל אבנים גל אבנים שמורכב משתי שורות – חצי גורן.
סקר נוכחי
1
ארכיאולוגי
פזורת אבנים בשטח.
 328פזורת
אבנים
סקר נוכחי
1
ארכיאולוגי
 329גל אבנים גל אבנים – ספק עמדת ירי.
סקר נוכחי
2
גיאומורפולוגי
מצוק מאורך בגובה  2מ' ובו שפע רב של
 330מצוק
כוכים .בחזיתו גדרות אבן.
עמוד ענן
1
 331מפער נחל מפער נחל טוב – הנחל היה יובל של נחל באר גיאומורפולוגי
שבע ונשבה ע"י נחל צאלים .לא נסקר בשטח.
טוב
סקר נוכחי
2
חורבה ,גלי אבנים .בעמוד ענן מוזכר גם בור ארכיאולוגי
 332חורבת
מים.
דבשת
סקר נוכחי
1
 333גל אבנים גל אבנים .בקרבתו בתרונות לס ומשטח – אולי ארכיאולוגי
אתר חנייה הרוס.
סקר נוכחי
2
ארכיאולוגי
מערות מגורים ,בשימוש פעיל ע"י בדואים
 334מערות
במהלך הסקר.
מגורים
סקר נוכחי
2
הידרולוגי
 335בור "צלחת" בור פתוח רדוד – בור מים ישראלי?
סקר נוכחי
1
 336איקליפטוס איקליפטוס בגובה כ 12-מ' ולידו עוד פרט מת .בוטני
סקר נוכחי
1
מאגורה סתומה כליל .אורכה  10מ' ורוחבה  5הידרולוגי
 337מאגורה
מ'.
סקר נוכחי
3
 338בור דבשת בור בנוי בעומק  2מ' בגדת הערוץ .אגן שבור .הידרולוגי
קיר הבור בנוי מאבנים מלוכדות במלט .יש
שרידי מכסה פח .כיום אין ניקוז מים לבור.
סקר נוכחי
2
בור בנוי ממלט ,עומקו  1.5מ' ,בעל מכסה פח .הידרולוגי
 339בור מים
במדרון צהבהב .מתוחזק.
סקר נוכחי
2
חציבה באורך  3מ' וברוחב  1מ' מוצפת במים .הידרולוגי
 340מאגורות
לידה חציבה סתומה ומאגורה סתומה באורך
וברוחב  5מ'.
סקר נוכחי
2
 341בורות מים שני בורות .הצפוני הרוס וצמוד לערוץ .הדרומי הידרולוגי
 2מ' מהערוץ ,מצופה במלט ובאבנים .מכסה
סגור.
סקר נוכחי
1
חפירה לא מטוייחת בקרקע הלס .אורך  6מ' ,אחר
 342מחפורת
רוחב  3מ' ,עומק  6-5מ' .סכנת נפילה .ללא
מים ,מסורגת.
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מספר שם האתר

סיווג ראשי

תיאור

בור פעמון ,צווארו בעומק  2מ' ולמטה פעמון.
 343בור
הבור ללא מכסה ונראה יבש.
 344מחסה סלע מדרגת סלע נמוכה בגדת הנחל יוצרת מחסה
סלע.
חורבה קטנה.
 345חורבה
 346גל אבנים גל אבנים.
מאגורה סתומה בתחתית מחשוף סלע .עומק
 347מאגורה
המערה כ 5-מ' ,גובה  1מ' ורוחב  3מ'.
המאגורה סתומה כליל .מטרים בודדים מצפון
יש ארובה שיורדת למאגורה .מצפון מחשוף
קירטון בולט.
 348בולבוסים מספר בולבוסים פזורים .חפירות באזור.
בור מים בעומק  5מ' ,יבש .החולייה היא
 349בור מים
בולבוס עם מכסה פח .שוקת חצובה .סימני
חבלים  2מ' מתחת לפתח הבור.
בור פעמון בעומק  2מ' וקוטר  1מ' .לידו שרידי
 350מאגורת
מאגורה ממוטטת ושפך עפר לבן.
שרעול
בור עם מסגרת מלט .עומקו המשוער  8מ'
 351בור
והוא חשוך .קינון יונים.
מאגורה באורך  12מ' וברוחב  6מ' ,עומק 3.5
 352מאגורה
מ' .אשל .קשה לרדת לתוך המאגורה.
 353גדר אבנים גדר אבנים – מיקום מקורב.
 354בולבוסים בולבוסים פזורים באזור – לא באתרם.
גל אבנים נמוך .שורת אבנים תוחמת מעין
 355מתחם
מעגל לא שלם בקוטר  10-7מ'.
מכלאה סגלגלה באורך  19מ' וברוחב  13מ'.
 356מכלאה
נסקרה בתצפית בלבד.
לפי מרקוס ,בנקודה זו נמצאת מאגורת סימן.
 357מאגורת
שקע רדוד בקרקעית ערוצון ולידו ערימות עפר.
סימן
ייתכן שני קברים עתיקים.
 358קברים?
 359מיכל מים מיכל מים בקרבת הבסיס.
 360בור הרוס בור גדול והרוס – מצוק בגובה כ 8-מ' ,אורך
 10מ' ורוחב  8מ' ,סתום .אשלים בחזית הבור.
מרקוס מזכיר גם שוקת אבן.
בור בעל פתח אנכי בקוטר  2מ' ובעומק  2מ',
 361בור מים
לא ניתן לרדת ללא חבל .קינון עשרות יונים.
שפך עפר לבן למרגלותיו.
מחשוף קירטון ובתחתיתו מדרגת סלע בגובה
 362מחשוף
כ 2-מ' .כנראה מאגורה הרוסה .אורכה  7מ'
קירטון
ורוחבה  4מ'
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הידרולוגי
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מפה  .8אתרי מורשת האדם (בעלי חשיבות ארצית ואזורית)
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4.9

ניתוח מפת הערכיות הנופית

ראשית .נזכיר כי העקרונות לקביעת ערכיות נופית מפורטים בסעיף  .3.3מניתוח מפת הערכיות
הנופית (מפה  )9עולה כי כמעט כל שטחי הסקר הינם בערכיות נופית גבוהה עד מירבית:


חלקו המזרחי של הסקר (ותא שטח ספציפי במערב) מאופיין בערכיות נופית גבוהה מאד עד
מירבית ,כאשר בערכיות המירבית סווגו ארבעה תאי שטח :אזור הר בטח – כתף חצרון והר
בדר ,מתלול הר צאלים – הר גבנונים ,קניון נחל צאלים עליון ואזור הר צילה ושלוחת צילה.



חלקו המערבי של הסקר הינו רובו ככולו בערכיות גבוהה .כיוון שהערכיות הנופית היא יחסית
לגבולות הסקר עצמו ,הרי שבהשוואה למשל לשטחי הפזורה הבדואית מדרום-מערב לשטחי
הסקר ,גם שטח זה היה יכול לקבל ערכיות נופית גבוהה מאד.



שטחים בערכיות נופית נמוכה ובינונית קיימים בתאי שטח מצומצמים בשוליו הדרומיים של
הסקר ,וכוללים את אזור חורבת דבשת ,מטווחי מחנה טוב והפזורה הבדואית ממערב לחורבת
דבשת .שטחים בנויים של ממש משתרעים בהיקף מצומצם מאד במחנה טוב ובמחנה קריות.

4.10

ערכיות נופית-תרבותית

שטחי מזרח הסקר מאופיינים בערכיות נופית מירבית .זאת ,בשל נוף דרמטי ובתולי כמעט ללא
הפרעות חזותיות .עם זאת ,מבחינה תרבותית השימוש בשטחים אלו לאורך ההיסטוריה הינו
מצומצם .לשטחי מערב הסקר בדרך כלל ערכיות נופית גבוהה ,שמשקפת נופים פחות דרמטיים
ולעיתים מופרים ע"י פעילות צבאית .מבחינה תרבותית ,שטחים אלו מייצגים היטב את נוף המורשת
של שולי בקעת ערד ,כולל עמקי לס שעובדו בעבר ,חורבות עתיקות ובורות מים .תאי שטח מעטים
סווגו כשטחים בנויים או כבעלי ערכיות נמוכה – בינונית ,בעיקר שטחי מחנות צה"ל וריכוז הפזורה
הבדואית שבדרום-מערב הסקר.
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מפה  .9ערכיות נופית-תרבותית

 5פנאי ונופש
5.1

רקע אזורי

מרחב הסקר ממוקם בתפר בין מדבר יהודה ,דרום הר חברון (חבל יתיר) ובקעת ערד ,במרחק
קילומטרים בודדים מצפון/צפון-מערב לעיר ערד .בחבלי הארץ הסמוכים קיימת פעילות תיירותית
נרחבת הנמשכת שנים רבות .העיר ערד התפרסמה בעבר כמקום הבראה בזכות האקלים היבש
והאוויר הנקי ,ואילו כיום העיר מהווה את "השער למדבר יהודה" ,כולל מגוון רב של מקומות אירוח,
הכוללים בעיקר חדרי אירוח ומספר כפרי נופש ,כמו גם מספר בתי מלון ואכסניית נוער.
שביל ישראל עובר באזור ערד מאז סומן לראשונה (סביב שנת  )1995ובמהלך השנים נערכו שינויים
בתוואי ,המכניסים את השביל לתחום העיר.
בעשור הראשון של שנות ה  ,2000סומנה רשת מסועפת של שבילי טיול רגליים שמקיפה את העיר
ומאפשרת למטיילים מגוון מסלולי טיול ברגל ובאופניים .בשנת  2019בוצע השינוי האחרון (עד כה)
בתוואי שביל ישראל ,כך שהוא ממשיך כיום מערד למצדה (קרוב לגבולו הדרומי של מרחב הסקר).
כמו כן נפרץ בגזרה זו תוואי שביל ישראל לאופניים.
כביש  3199היורד מערד למצדה ,הוא למעשה הכביש היחיד המאפשר גישת רכבים פרטיים לרמת
מדבר יהודה בגבולות "הקו הירוק" אתר הטיול הפופולארי ביותר לאורך כביש זה ,אחרי הגן הלאומי
מצדה ,הוא בריכת צפירה – אחד גבי המים הגדולים בארץ ,בראש המפל הענק של נחל צאלים .לצד
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בריכת צפירה נמצא חניון לילה ששודרג בשנת  .2019אזור בריכת צפירה מהווה גם "שער כניסה"
למסלולי רכב שטח החוצים את רמת מדבר יהודה לאורכה ולרוחבה.
בדרום הר חברון בולט יער יתיר – היער הנטוע הגדול בישראל ,ובו אתרי בית היערן ,מאגר יתיר
וחורבת ענים .ביער עובר שביל ישראל והוא מהווה יעד טיולים פופולארי לתושבי אזור באר שבע
והסביבה .מעט מעבר לקו הירוק נמצא האתר הארכיאולוגי חורבת סוסיא ובו שרידי יישוב יהודי
קדום .בשנים האחרונות המרחב (גם מעבר לקו הירוק) עובר מיתוג תיירותי תחת השם "חבל יתיר"
ופתיחת אטרקציות תיירותיות שונות במרבית יישובי דרום-מזרח הר חברון.
בשנים האחרונות מתחילה גם פעילות תיירותית בהיקף מוגבל בקרב האוכלוסייה הבדואית ,וכן
בכפר הפלאחים דריג'את (שאינו יישוב בדואי "מסורתי") .תושבי המקום מציעים למבקרים אירוח
בדואי ולינה בכפר .ניצני פעילות תיירותית קיימים גם ביישובים בדואיים אחרים ,וכך עלה למפת
הטיולים באזור ערד מסלול הטיול בנחל קינה ,שמבוסס על חנייה בפאתי הכפר הסמוך אל-פורעה.
במרחב הסקר הנוכחי עובר מספר מצומצם של שבילי טיול מסומנים ,לפי הפירוט הבא:

5.2


דרכים לרכב שטח

דרך הפטרולים הישנה (סימון ירוק  ,)11043מש"ג מחנה תל קריות עד אזור הר חולד.
בתחילת הדרך יש מחסום קבוע (של מחנה תל קריות) והמעבר באישור בלבד .הדרך מתאימה
לרכבי שטח .בגבולות הסקר ,נקודות העניין בדרך זו הינם תצפית כתף חצרון והמצודה העתיקה
בהר חצרון.



דרך מסומנת שחור  ,11042מכפר הנוקדים עד הר אבישי .הדרך משמשת כדרך גישה מרכזית
אל בריכת צפירה ושבילי הטיול הרגליים בנחל צאלים .הדרך חולפת סביב הר בדר .חלקה של
הדרך מכפר הנוקדים עד חניון לילה צפירה ,עביר לכל רכב ,ואילו המשך הדרך עביר לרכבי
שטח בלבד.



דרך מסומנת כחול  ,11150מקשרת את שתי הדרכים הקודמות ,באזור שבין הר חצרון להר
בדר.



דרך מסומנת ירוק  ,11147יוצאת מדרך  11042בין נחל בדר לנחל עדשה ,מגיעה לנחל שפן
תחתון (שם מתחלף הסימון לכחול) וחוזרת לדרך .11042

5.3


שבילי טיול רגליים

שביל ירוק  11143מכביש ( 3199ליד מצפור עומר) דרך נחל צללית ונחל צאלים עליון ,עד
למעבר בריכת צפירה .רוב השביל אינו מטויל בד"כ ,הן בגלל אורכו ,והן בגלל המעבר בשטח
אש .לצד גבי נחל צאלים ,אתר הביקור המרכזי במסלול הינו בית הקברות הבדואי מקברת
סייאל.
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החלק המזרחי (ממפגש שביל הקישור הכחול עד למעבר בריכת צפירה) מטויל יותר ,ויש לציין
כי קיים בו מעבר קשה למטיילים (בו מומלץ להתקין מספר דרגיות).


שביל כחול  11249מכביש ( 3199מצפור עומר) על הרמה מצפון לנחל עדינא וסיום בכפר
הנוקדים .זהו שביל חדש יחסית שסומן לפני כחמש שנים.



שביל אדום  11144מכפר הנוקדים דרך בור עטין ,מעבר ליד חרוט צפירה והמשך בנחל צפירה
עד חניון לילה צפירה .רוב השביל הינו דרך לרכב שטח ,וחלקו המרכזי מיועד להולכי רגל (אך
עביר גם באופניים).



שביל קישור כחול  11153מהשביל האדום לגבי צאלים עליון .השביל עובר בנחל אזנן תחתון.
מסלול הטיול המבוסס על אדום  – 11144כחול  – 11153ירוק  11143עד לבריכת צפירה ,הוא
כיום מסלול הטיול הרגלי הפופולארי ביותר בתחומי הסקר.

5.4


פעילות נוספת

במרחב שמצפון-מערב לעיר ערד ,עד לקרבת מטווחי נח"ל טוב ,עובר שביל אופניים "סינגל"
רחמים ,שנחנך רשמית בשנת  2015ואורכו לפי הפרסומים כ 27-ק"מ (רסקין .)2015 ,השביל
אינו נכנס לתחומי שטח האש.



בעשור האחרון קיימת פעילות רכבי שטח לא מוסדרת ,בדגש על "אתגרי עבירות" בערוץ נחל
עדשה (ובהיקף מוגבל יותר כנראה גם בערוצים אחרים באזור) .קיימות במרחב גם מספר דרכים
לרכב שטח ,בהן יש פעילות של רכבי שטח מסוגים שונים ,לרוב בסופי שבוע.



כמו כן ,נציין פעילות אינטנסיבית למדי של אוכלוסייה בדואית ,הן תושבי הפזורה והן תושבים
פלסטיניים מהר חברון ,המנצלים את השטח הן לצרכי מרעה והן לצרכי פנאי .פעילות זו כוללת
גם הקמת מאהלים ושהייה ממושכת בעומק השטח.



נציין גם עבודות עפר שבוצעו במרחב ,הן בזיקה למכשול קו התפר (לאורך הגבול הצפוני של
הסקר ,וכן גדר למניעת מעבר כלי-רכב בערך באמצע מרחב הסקר) ,והן לצרכים צבאיים
(תלוליות עפר וחפירות הניכרות בקווי הרכס באזור).

5.5

מוקדי עניין בתחום הסקר

פירוט מלא של מוקדי העניין מופיע בסעיף אתרי מורשת האדם (סעיף  4.8לעיל) .כאן נציין בקצרה
מספר מוקדי עניין מרכזיים:


קניון נחל צאלים עליון :קניון ובו גבי מים .שביל טיול מסומן.



מקברת סייאל :בית קברות בדואי קדום ,בעל חשיבות לשבטים הבדואים באזור ,ואחד מבתי
הקברות הגדולים ביותר במדבר יהודה.



שרידי מצודות עתיקות בפסגות ההרים צאלים ,חצרון ובדר .מקובל כיום לייחס את המצודות
לאבטחת הדרך הרומית מגב הר חברון למערכת המצור על מצדה.



מצודה עתיקה מתקופת הברזל בחורבת טוב.
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"תולילאת אל-ענאב" :ריכוזי תלוליות אבנים במדרון ,שנועדו ככל הנראה לייצר תנאי מיקרו-
אקלים משופרים לעיבוד חקלאי.



בורות ומאגורות :בשטח הסקר פזורים מספר בורות מים ומאגורות ,כולל גם שרידי בורות
ומאגורות שנהרסו זה מכבר .מרבית הבורות אינם פעילים כיום ,או שהשימוש בהם מועט.



בולבוסי אבן :סלעים גדולים וציוריים שפזורים בנקודות שונות במרחב.

תמונה " .8בור לטאות" בצלע נחל לטאות ,צילום :עמית מנדלסון

תמונה  . 9מצודה מתקופת הברזל (התקופה הישראלית) ליד חורבת טוב ,צילום :עמית מנדלסון
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תמונה  .10מקברת סייאל בנחל צאלים עליון ,צילום :עמית מנדלסון

במרחב הקרוב ומחוץ לגבולות הסקר ,יש עוד כמה נקודות עניין ומוקדי פעילות:


כפר הנוקדים :כפר נופש ומוקד יציאה לטיולים במרחב.



שביל ישראל :השביל יורד מהר עמשא לעבר תל ערד וממשיך לעיר ערד .מאז שנת ,2019
השביל עובר מערד דרך ערוץ ארבעת הבורות ,נחל דומיה ,נחל רחף עליון ובקעת קנאים לעבר
המצוק הדרומי של נחל צאלים בואכה מצדה.



בריכת צפירה :הגב הגדול והאטרקטיבי ביותר במדבר יהודה.



תצפית לשטפונות במפל צאלים.



גן לאומי תל ערד :עיר קדומה וחניון לילה.



מצפור עומר ו"-שביל אסף" :שתי אנדרטאות לצד כביש  3199מערד לכפר הנוקדים.



פריחת גביעונית הלבנון לצד כביש  80בין מחנה תל קריות לאתר תל קריות.



פריחת אירוס שחום ליד תל ערד.



פארק ערד (חורשת רן) :יער קק"ל לצד הכביש לערד.



מסלול מירוצים שנחנך בשנת  2018בצד המזרחי של פארק ערד.
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5.6


המלצות
הבדואים תושבי האזור משתמשים במרחב הסקר כחלק אינטרגלי מאזורי המרעה והפעילות
השוטפת .למיטב הבנתנו ,שימוש זה מייצר קונפליקטים הן מבחינת שמירת טבע והן מבחינת
הפעילות הצבאית .הדברים אמורים בעיקר במאהלים שמתמקמים בשטח לעיתים לתקופה
ממושכת ,תוך ניצול מערות קיימות שמשמשות את הבדואים מקדמת דנא .מבחינה פורמלית
(החוק היבש) ,חלק מהאוכלוסייה המדוברת גרה בשטחי הרשות הפלסטינית ,ועל כן הימצאותה
בשטחי הסקר עונה להגדרת "שוהים בלתי-חוקיים" ,גם אם מדובר בשטחים שמשמשים את
הבדואים במשך דורות רבים .הפעילות השוטפת של הבדואים מייצרת אתגרי אכיפה (כגון
חדירת כלי-רכב לתחום שמורת תל-קריות המוכרזת) ,ומאתגרת מהלך של ניתוב פעילות רכבי
השטח למספר מוגבל ומבוקר של צירי תנועה במרחב .נציין כי ממערב לאזור הסקר (בקעת
מרעית) מתקיים כיום מהלך להסדרת הפזורה הבדואית ולשילובה בתיירות במרחב .מכיוון
שאזור הסקר נמצא בחפיפה לשטח אש פעיל ,לא קיימת בו התיישבות קבע בדואית אלא
התיישבות עונתית בלבד ,ובהיבט התיירותי יש לכך פוטנציאל לחוויית אירוח שונה וייחודית
לעומת זו שמתפתחת בשטחי הפזורה האחרים.



"שחרור" חלקו המזרחי של שטח האש לפעילות פנאי ונופש :מוצע לשחרר את חלקו של שטח
האש משביל נחל צללית ומזרחה ,כולל שביל ירוק  11143ושבילי הקישור לנחל צאלים עליון.
אם הדבר אינו אפשרי ,יש להתמקד בשחרור קניון נחל צאלים עליון (ממפגש שביל כחול 11153
עד למעבר צפירה) (מפה .)10



מוצע לבדוק סימון שביל הליכה רגלי שמסתעף משביל ישראל בהר עמשא ,עובר בתל קריות,
מצודת טוב ,פסגת הר צאלים ,מקברת סייאל והמשך בתשתית השבילים המסומנים הקיימים.
שביל כזה יוכל להשתלב בציר "ים לים" דרומי מהים התיכון לים המלח (מפה .)10



כמו כן ,ניתן להוסיף שביל קישור ממאגורת רחמים דרך הר לטאות ובור לטאות ,עד למפגש עם
השביל מהר עמשא למקברת סייאל (מפה .)10



"שביל המחנות" :סימון שביל רגלי ממחנה תל קריות למחנה טוב ,יאפשר טיולי יום עם חנייה
בטוחה לכלי-רכב (מפה .)10



דרכי ג'יפים :מוצע לסמן ציר ג'יפים ממטווחי נח"ל טוב ,לאורך ערוץ נחל צאלים ,אוכף הר צאלים,
נחל חרדון וחיבור לדרך הפטרולים .כמו כן ,מוצע לסמן דרך מהמטווחים במעלה ערוץ נחל טוב
אל מצודת טוב ומשם צפונה לדרך הפטרולים (סימון דרך זו מחייב הסדרת מעבר לכלי-רכב
במכשול הייעודי שחוצה את המרחב מצד לצד בחלקו המרכזי) (מפה .)10



ניתן לסמן גם דרך גישה (מכיוון צפון) אל הר גבנונים ,ולהגדיר את קטע השביל הירוק בנחל
צאלים בין נחל צללית למקברת סייאל כדרך שמיועדת גם לרכבי שטח (מפה .)10



אנו לא ממליצים על סימו ן תוואים נוספים עבור רכבי שטח .מרבית התוואים הפוטנציאליים
נמצאים בחלקו המערבי (הפעיל) של שטח האש ,ואילו בחלק המזרחי ,תוואים נוספים הינם
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בחלקם "ללא מוצא" או בעלי בעיות עבירות .כמו כן ,סימון דרכים שחוצות את נחל עדשה ינציח
את המצב הקיים שבו ערוץ הנחל הפך ל"-מגרש משחקים" של בעלי רכבי שטח.


לאור המצב הייחודי של "גבול פרוץ" ,קשה להמליץ על הגדרת חניוני לילה במרחב הסקר .ככל
שיש עניין בכך ,מוצע להגדיר חניון לילה לצד אתר מקברת סייאל בנחל צאלים עליון .במידה
שהגבול ייחסם בעתיד ,ניתן להקצות חניון לילה גם בשטחי הבסיס הנטוש ליד דרך הפטרולים
בצפון-מערב הסקר (נ.צ.)214359 / 585065 .



עבודות עפר :יש להימנע ככל האפשר מביצוע עבודות עפר חדשות על קווי הרכס באזור ,שנצפות
ממרחק ניכר .ככל הניתן ,מומלץ לשקם נופית מוקדי עבודות עפר קיימים .בין המוקדים הבולטים:
קו הרכס בין גבעת עדשה להר תר ,מרחב שתי פסגות הר גבנונים.



מומלץ לשקם נופית את שרידי הבסיס הצבאי בפינה הצפונית-מערבית של מרחב הסקר
(המוזכר לעיל).
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מפה  .10שבילי טיול מוצעים וחלופות גריעה לשטח אש במרחב הסקר
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פרק ג' :רצף שטחים פתוחים
ומסדרונות אקולוגיים
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רצף שטחים פתוחים

6
6.1

רקע

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

6.2

שיטת ההערכה

שטחים מבונים ,כבישים ומתקנים צבאיים סווגו בקבוצות כלליות של שימושי-קרקע .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

-74-

גיל קליין ועמיתיה ( )2021סקר מסדרון יתיר  -רמת מדבר יהודה – דו"ח סופי

השפעתן של הפרות אחרות הוערכה כקטנה יותר ,בהתאם למפורט בטבלה  ,3שמבוססת על מודל
שפותח במכון דש"א ( .)Levin et al., 2007
לכל נקודה בשטח הסקר חושב "ערך רצף" על-פי המרחק המשוקלל של אותה נקודה מ"-גורמי
ההפרה" השונים .ככל שהמרחק מאלמנטים אלה גדול יותר ,הוערך השטח הפתוח כאיכותי יותר.
חשוב להדגיש שאין נתונים אלו מספיקים כדי לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה של השטח הבנוי.
השפעה זו תלויה בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה .להשפעה זו מימדים
אקולוגיים (למשל חתולים שיוצאים מיישוב וטורפים חיות בר) ומימדים נופיים (למשל פגיעה בנוף קו
רקיע ע"י אנטנות) .יתר על כן ,ברור שגם לשטחים חקלאיים ישנן השפעות שונות על יצורים
מהמערכת הטבעית שנמצאים מסביבם (ובמידה מסויימת גם בתוכם) .כאלו הן למשל ,השפעות של
ריסוסים והשפעה של "היצע מזון" לחלק מבעלי החיים .השפעות אלו אינן נכללות בחישוב זה.
טבלה  .3רשימת משקלי הפרה לפי שימושי קרקע ואופי ההפרה
משקל הפרה ( )%הערות/דוגמאות
שימוש קרקע/תשתית
מחנה טוב
100-25
בסיס צבאי
5
כביש גישה
15
התיישבות פזורה בדואית
מטווח
10
מתקנים צבאיים לא מאויישים

6.3

השטחים הפתוחים בסקר

מכיוון שרובו המכריע של שטח הסקר הוא שטחים שאינם בנויים ( 98.5%שטחים פתוחים1.5% ,
שטחים מופרים) ,מרבית השטח מוגדרת כ"-ליבה" אקולוגית ,אשר ערכה לשמירת טבע גבוה .כמו
כן ,מרביתו של שטח הסקר ,למעט התחום המוניציפאלי של העיר ערד בדרום אזור הסקר ,מוגדר
כחלק ממסדרון אקולוגי ארצי (מפה  .)11מסדרון אקולוגי מוגדר כשטח פתוח שאינו נתון לשינויים
תדירים במרחב ובזמן ומחבר בין שני אזורים טבעיים .שטחו של המסדרון מאפשר קיום של מחזורי
חיים שלמים ומעבר של מגוון רחב של אורגניזמים .לשטח הסקר חשיבות מיוחדת כמסדרון אקולוגי
וכאזור מעבר (אקוטון) בין האזור הים-תיכוני לאזור המדברי .המסדרון חשוב בציר צפון-דרום ,אבל
בעיקר בציר מערב-מזרח :מקמר הרי חברון אל רמת המדבר ,ובהמשך אל מצוק ההעתקים וחוף ים
המלח .הוא מקשר שני אזורים בעלי ערך רב לשמירת טבע ונוף :ממערב לשטח הסקר באזור הרי
יתיר נמצאת שמורת הר עמשא וממזרח – שמורת מדבר יהודה .עקב כך ,חשיבות גדולה נוספת
ניתנת למסדרונות אקולוגיים שחוצים את שטח הסקר ממזרח למערב ,ומחזקים את הקישוריות בין
השטחים השמורים.
השטחים הפתוחים בשטח הסקר הם אלה שלמעשה מאפשרים קיום של אוכלוסיות בעלי-חיים
נדירים ,שאוכלוסיותיהם בשאר הארץ הצטמצמו מאוד עקב הפיתוח הנרחב והתמעטות השטחים
הטבעיים .על-כן ,יש חשיבות רבה לשמר ככל האפשר את קיומן של יחידות רצופות ובלתי-מופרות,
על-ידי שמירה על עקרונות פיתוח צמוד-דופן ,והימנעות מיצירת קווים מקטעים נוספים לאלה
הקיימים.
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6.3.1

קיטוע רצף השטחים הפתוחים

בשוליים המערביים של שטח הסקר נמצאים מחנה בא"ח נח"ל "קריות" והמטווחים שצמודים אליו,
ומהווים את ההפרה המשמעותית העיקרית של הרצף באזור הסקר .כביש גישה שמוביל מהבסיס
הפעיל לבסיס נטוש בחלקו הצפוני-מערבי של הסקר ,לא מהווה הפרה משמעותית שכן הוא צר,
ללא תאורה ,ולא משמש כעורק תחבורה ראשי .בנוסף ,הפרה בולטת נוספת היא ריכוזי הפזורה
הבדואית שנמצאים רובם בשוליים הדרומיים-מערביים של השטח ,וכן בצפון-מערב ,בשולי הסקר
ומחוץ לגבולותיו.
מפה  :11רצף שטחים פתוחים ומסדרונות אקולוגיים
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פרק ד' :צומח
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בוטניקה

7
7.1

רקע בוטני

מדבר יהודה נמצא במדרגה טופוגרפית ואקלימית ממזרח לשדרת הרי יהודה .בשונה ממדבר הנגב,
שהוא חלק מרצועת המדבריות העולמית ,מדבר יהודה הוא "מדבר צל גשם" :רכס הרי יהודה חוסם
את ענני הלחות שנושבים מכיוון הים ,כך שרוב הגשם יורד על הרכס ,ובירידה מזרחה לכיוון מדבר
יהודה חלה התמוככות (התחממות האוויר והתאדות טיפות המים בעננים) ,כך שכמות המשקעים
בצד המזרחי של הרכס מועטה מאד ביחס לצידו הפונה לים (ויזל ופישלזון.)1977 ,
שטח הסקר נמצא בשוליים הדרומיים-מערביים של מדבר יהודה ,בנקודה שבה הוא נושק לבקעת
ערד מדרום-מערב ,ולבקעת קריות והר עמשא מצפון-מערב .מפל המשקעים ממערב למזרח יורד
במהירות מממוצע של  300-250מ"מ לשנה בהר עמשא ,לכ 200-מ"מ באזור תל קריות ,ולאחר
ק"מ ספורים (דרומה או מזרחה) יורד עד  100מ"מ ופחות מכך .גורמים שמשפיעים על הצומח
בשטח הסקר:


בצד מערב גובל שטח הסקר מצפון במורדות התחתונים של הר עמשא ובקעת קריות ,שלהם
אופייני צומח בתות ים-תיכוניות ובתות ספר ,ובבקעת ערד מדרום ,שלה אופייני צומח מדברי של
קרקעות לס.



בצד מזרח גובל שטח הסקר בתחילת הירידה התלולה ממדבר יהודה אל בקעת ים-המלח
החמה ,שלה אופייני בעיקר צומח סהרו-ערבי עם חדירת צמחייה סודנית לאורך השבר הסורי-
אפריקני.



את שטח הסקר חוצים נחלים רבים שזורמים אליו מצפון ומדרום ,ובעיקר מצפון-מערב .חלק
מהנחלים יורדים מחבל מעון ומביאים איתם מינים נדירים שאופייניים לשדות בעיבוד מסורתי
בהרים גבוהים ,שנכחדו ממקומות רבים אחרים בארץ (אם כי חלקם היו נדירים מלכתחילה),
ואזור זה הוא אחד המקומות האחרונים שבו שרדו רבים מהם.



מרבית שטח הסקר נתון ללחץ רעייה כבד של עדרי צאן ,שפוגע משמעותית בצומח בכלל ובצומח
המעוצה בפרט.

הצומח במרבית שטח הסקר הוא בעיקרו צומח מדברי יובשני או צומח עמיד ללחץ רעייה חזק ,עם
כיסוי צומח דליל וכיסוי צומח מעוצה דליל עוד יותר .בגבול המערבי ניכרת חברת צומח דומה לזו
שנמצאת במדרונות התחתונים של רמת חבל מעון – בתת ספר עשירה במיני בני-שיח ,בשלטון
סירה קוצנית .ככל שמתקדמים מזרחה ודרומה ועם ירידת כמות המשקעים ועליית הטמפרטורה,
הופכת בתת הסירה בצפיפות בינונית לבתת סירה פתוחה ,דרך בתה דלילה או דלילה מאד של
מתנן שעיר או יפרוק תלת-כנפי ועד לשטחים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,שבהם הצומח המעוצה
דליל ביותר וכולל שיחי רותם המדבר ובני-שיח יובשניים כמו ערטל מדברי ,קזוח עקום ,זוגן השיח,
נואית קוצנית ולענת המדבר ,והסירה מופיעה רק בערוצים גדולים בעלי תשתית אלוביום.
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כמה מאפיינים בוטניים מעניינים נוספים שמופיעים בסקר:


בני-שיח אחרים שמלווים את הסירה במערב השטח :קזוח עקום ,כתלה חריפה ,לענת המדבר
ועוד – נעדרים ממרכז שטח הסקר ,שמאופיין במדרונות קירטון וצור ,לעיתים מכוסים בלס,
ומופיעים שוב במזרח אזור הסקר בסדקים של סלע גיר קשה.



רותם המדבר ,אחד השיחים הבולטים בשטח הסקר ובמדבריות הארץ בכלל ,מופיע בבקעת
קריות על לס נתרני כהה – בשטח שבו כיסוי המעוצים דליל ומגוון מיני העשבוניים הוא מהגבוהים
ביותר בשטח הסקר ,נעדר כמעט לחלוטין ממרכז השטח ,ומופיע שנית במדרונות וערוצים על
סלע גיר קשה ,שנחשף בעיקר בצד המזרחי של שטח הסקר.



בהיקף השטח ,בעיקר ממערב ומצפון ,קיימים בעמקים ובערוצים רחבים טלאים מעובדים של
אדמת לס .בצפון ובצפון-מערב השטח ,הלס מעורב באדמת רנדזינה כהה שמקורה ברכס הרי
יהודה ,צבעו כהה וגדלים בו מיני צמחי שדות שונים מאלה שגדלים על הלס הבהיר של בקעת
ערד בדרום שטח הסקר.



על מדרונות קירטוניים מופיעים צמחים אירנו-טורניים וסהרו-ערביים יובשניים כמו אשליל שעיר,
נואית קוצנית ,מלחית אשונה ובסיה ערבית.



על מחשופי קירטון במזרח השטח מופיעה בתת אוכם מדברי – בן-שיח סהרו-ערבי ,אנדמי
למערב ירדן ולישראל במדבר יהודה ובנגב ,שיוצר בתה דלילה שבה הוא המין הבלעדי כמעט.
מלווה לעיתים בפרטים בודדים של בסיה ערבית ומלחית אשונה.



אזור הסקר מהווה גבול תפוצה דרומי למינים נדירים של שדות ,כמו זמזומית ורבורג ,פרודותיים
מכורבלות ושעמון מצולע ,וגבול תפוצה צפוני לצמחים מדבריים של הנגב כמו שום קולמן ,שעד
לפני כמה שנים היה ידוע כאנדמי לצפון הנגב בלבד.



בערוצי נחלים גדולים ,מופיעים גם במרכז ובמזרח שטח הסקר מינים של בני-שיח שאופייניים
לבתי-גידול מדבריים פחות – סירה קוצנית ,מרווה ריחנית וגלונית מצויה .כמו כן ,בערוצים
גדולים נמצאים שיחי מלוח קיפח ועצי אשל מרובע ואשל היאור.

בשטח הסקר מוצאים מגוון רחב של בתי-גידול:


קרקעות לס נתרני ,בעלות צומח טבעי או צומח של שטחים מעובדים בדרכים מסורתיות.



קרקעות לס בהיר ,בעלות צומח טבעי או צומח של שטחים מעובדים בדרכים מסורתיות.



ערוצי נחלים גדולים ורחבים עם תשתית חצץ או גיר קשה.



מחשופי קירטון.



כיפות עם סלעי צור.



מדרונות סלעיים או מצוקיים על גיר קשה.



שלוחות ומדרונות מכוסים בנארי.
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שטח הסקר נתון להפרה מתמשכת ,שעיקרה לחץ כבד של רעיית צאן שגורם לפגיעה משמעותית
בצמחייה בכלל ובצומח המעוצה בפרט .בנוסף ,השטח מופר באופן לא קבוע (בחלקו הגדול) על-ידי
אימוני צבא ,וחלקים ממנו ,בגבולות הצפוניים והמערביים ,נהרסו תחת התיישבות לא חוקית ושני
מחנות קבע צבאיים.
רעייה
שטחי מרעה ,כשהם מנוהלים כראוי ,משלבים בצורה מיטבית היבטים של חקלאות ,הגנה מפני
שריפות ושמירה על שטחים פתוחים טבעיים ,ובכך תורמים הן לשמירה על המגוון הביולוגי בפרט,
והן לשירותי המערכת האקולוגית בכלל .רעיית צאן מהווה חלק מהמערכת האקולוגית של צפון הנגב
ומדבר יהודה מזה כ 8,000-שנה (מאז התקופה הניאוליתית) ,שבמהלכן עבר הצומח תהליך ברירה
אבולוציוני בהרכב המינים להתאמה לקיום תחת לחץ הרעייה .לעומת זאת ,רעיית יתר היא תופעה
חדשה יחסית – בת כ 400-שנה בלבד ,וחברת הצומח טרם הספיקה לפתח התאמות אבולוציוניות
משמעותיות למצב החדש .רעיית יתר גורמת להסרה כמעט מוחלטת של הצומח ,ועלולה – במיוחד
באזורים מדבריים למחצה ,להוביל לפגיעה חמורה במגוון הביולוגי עד למצב של אובדן תפקודי
המערכת האקולוגית ושירותיה .קרומי הקרקע העדינים נרמסים ונשברים ע״י המקנה ,הקרקע
הפריכה הנחשפת מוסעת ע״י הרוח ונסחפת על ידי הנגר ,וכך גם דולפים מינרלים חיוניים
מהמערכת .הצמחים העילאיים נאכלים עד לבסיס הגבעול ,פעמים רבות בטרם הספיקו להשלים
מחזור חיים ולהפיץ את זרעיהם .תחת משטר רעייה כבד ,גם צמחים שאינם מועדפים על הצאן,
למעט אלו הרעילים – נאכלים בסופו של דבר .תהליך זה עלול בסופו של דבר להאיץ את תהליך
המדבור (פרלברג ורון.)2014 ,
המרעה בתחום הסקר מתבסס על רעייה בשטחים טבעיים שאינם מתאימים לעיבוד חקלאי (דוגמת
בתרונות לס ומדרונות שבהם הקרקע רדודה מדי לעיבוד) ,וכן על שלפים של גידולים חקלאיים.
לעומת זאת ,באזור בקעת באר-שבע – ערד ,רעיית הצאן עדיין מתבססת כבעבר על ניידות רבה,
שבאה לידי ביטוי במחזור שנתי קבוע :רעייה בשטחים בלתי מעובדים (שטחי אש ואדמות שוליים
לא מעובדות) החל מסוף החורף – עם התבססות הצומח החד-שנתי; בסוף האביב עד תחילת הקיץ,
כחודש לאחר קמילת הצומח העשבוני ,עוברים העדרים לרעות בשדות השלף הקצורים (ובשנות
בצורת – אף על השדה הבלתי קצור); ובסתיו חוזרים העדרים למכלאות ביישובי הבדואים ,ומואבסים
שם עד לתחילת עונת הרעייה (רותם ועמיתיו .)2017 ,הצאן מורכב בעיקר מכבשים ומיעוטו מעיזים
ומגמלים .המרעה בשטח הסקר אינו מנוהל ,ומהתרשמות הסוקרים נראה כי האזור סובל מרעיית
יתר.
בשטח הסקר לא קיימים מקומות ללא רעייה (אולי למעט אזורים מצוקיים ותלולים) ,אם כי ככל
הנראה ,בבקעת קריות ובגבעות טוב צפון ,לחץ הרעיה נמוך יותר מבשאר שטחי הסקר בשל פעילות
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הצבא באזור ,והדבר מתבטא היטב בכיסוי הצומח הצפוף יותר באזורים אלה ,אפילו בהתחשב
בהבדל האקלימי בין מזרח למערב.
מאחר שאין תיעוד ופיקוח על פעילות הרעייה בשטח הסקר ,אין בידינו די מידע כדי לתת אומדנים
מדוייקים או כדי להעריך את ההבדלים בהשפעת הרעייה על השטח בין גמלים לכבשים ועיזים ,אך
במרבית שטח הסקר הצומח המעוצה דליל מאד ,והמעוצים שגדלים בו נראים אכולים עד לגובה
סנטימטרים בודדים מעל פני הקרקע .בגבעות עדשה מרכז ובגבעות טוב דרום שולט מתנן שעיר,
ובגבעות עדשה דרום ובהר בטח שולט יפרוק תלת-כנפי – שם הם כמעט המעוצים היחידים בשטח,
למעט ערוצי נחלים .שניהם מינים אנטי-פסטורליים בולטים .הם רעילים ואינם נאכלים על-ידי הצאן,
וייתכן שלחץ הרעייה הכבד באזורים נרחבים אלו היווה גורם משפיע בקביעת טיפוסי הצומח
הנשלטים על-ידי המינים שעמידים לרעייה .בחלקים המזרחיים יותר של שטח הסקר ,האקלים
הקשה מהווה גורם משמעותי בהגבלת כיסוי המעוצים בשטח וגודלם ,אבל נראה שגם לרעייה יש
חלק בכך .זוגן השיח ,ששולט במדרונות הגיר שלאורך נחל עדשה ,הוא בן-שיח גדול למדי שמגיע
במקומות אחרים לגובה של מטר ויותר ,ויוצר נוף פתוח של ענפים פרושים .באזור הסקר הזוגנים
נמוכים בהרבה מהרגיל ,בעלי נוף דמוי-כרית ,צפוף ומעוגל ,ובעל ענפים קצרים וצפופים ,בשל לחץ
הרעייה .מיני מעוצים אחרים כמו יפרוק המדבר ,לענת המדבר ומתלולן שעיר גם הם מופיעים לרוב
באזור הסקר במופע מצומצם ,נמוך וצפוף מסיבות דומות.

תמונה  .11גביעונית הלבנון ושעמון מצולע על לס נתרני בחלקו המערבי של הסקר .צילום :הילה גיל קליין

7.2

שיטות עבודה בפרק הבוטני

מיפוי הצומח נעשה לפי החלוקה ההיררכית לארבע דרגות פירוט של תכסית צומח לא-חקלאי,
שהוגדרה ב'-מדריך למיפוי צומח בישראל – חלק הצומח המדברי' (פרלברג ועמיתיו ,בכתיבה)
(טבלה  .)4כל השטחים הפתוחים חולקו ליחידות צומח' .יחידת צומח' היא תחום שבו ניתן להגדיר
חברת צומח בעלת מאפיינים עיקריים דומים (תצורת צומח אחידה ומינים שליטים זהים) ,ושונים
מסביבתם .גודלה המינימלי של יחידת צומח בסקר זה הוא  50דונם ,וצומח טבעי בעל מאפיין בולט
ששטחו ק טן מכך ,אופיין גם כן כחלק ממכלול (לדוגמה :שטחים מעובדים) .ביחידות צומח גדולות
שמכילות שטחי מדרונות נרחבים עם שטחי ערוצים מצומצמים אך שונים במובהק מהמדרונות ,או
כתמי קירטון עם בתת אוכם מדברי ,הוגדרו טיפוס צומח אחד למדרונות ואחר לערוצים/לכתמי
הקירטון .טיפוס הצומח שהוגדר לערוצים ביחידות כאלו ,מייצג את הערוצים מסדר  3-2שנמצאים
בתוך שטח היחידה ,אלא אם צויין אחרת .באותו 'טיפוס צומח' ייכללו כל יחידות הצומח שלהן תצורת
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צומח ומינים שליטים זהים .בחלק מהמקרים מספר טיפוסים דומים מוכללים לטיפוס אחד' .אפיון
מפורט' נעשה על-ידי דיגום של יחידת צומח אופיינית בכל טיפוס צומח ,ורישום כל מיני הצמחים
שמופיעים בשטח הדיגום.
טבלה  .4חלוקה היררכית לארבע דרגות פירוט לתכסית צומח מדברי לא-חקלאי (פרלברג ועמיתיו ,בכתיבה)
קטגוריות
דרגת פירוט
 עצייה (עצים מעל  2מ')
 שיחייה :שיחים ועצים נמוכים ( 2-1מ')
תצורת צומח
כללית
 בתה :מעוצים נמוכים (עד  1מ')
 עשבוניים
 ישימון
חלוקת חמש קטגוריות תצורות הצומח הכלליות ל 31-תצורות מפורטות על סמך אחוזי הכיסוי
תצורת צומח
של צורות החיים השליטות (לדוגמה :בתה פתוחה =  33-10%כיסוי של בני-שיח) ,או מאפייני
מפורטת
חברת העשבוניים (בני-קיימא/בני-חלוף).
שילוב של תצורת הצומח המפורטת עם פירוט המינים השליטים (לדוגמה :בתה פתוחה בשלטון
טיפוס צומח
סירה קוצנית ,לענת המדבר ומתנן שעיר).
אפיון מפורט
רשימה מפורטת של כל מיני הצמחים.

7.2.1

מיפוי הצומח

המיפוי בשטח מורכב ממספר שלבים עיקריים :הכנת עזרים לפני היציאה לשטח ,איפיון ראשוני של
יחידות צומח בשטח ומיפוי מדגמי ,איחוד טיפוסי צומח דומים ,מיפוי רציף של השטח כולו ,וביצוע
תרשימי צומח מפורטים בשטחים מייצגים עבור כל אחד מטיפוסי הצומח שהוגדרו .להלן פירוט
השלבים:


הכנת העזרים :בנייה ראשונית של שכבת הצומח/תכסית בעזרת שכבות רקע ומידע מפענוח
תצלומי אוויר מיושרים ומעוגנים (אורתופוטו) .שלב זה כלל חלוקה ראשונית לפוליגונים של
יחידות צומח באזורים הטבעיים על-פי ניתוח אורתופוטו מעודכן משנת  .2015שכבת התכסית
של המרכז למיפוי ישראל היוותה מקור לתיחומי השטחים המעובדים והבנויים .מרבית העבודה
באפיון הצומח נעשתה בשטחים הטבעיים .על סמך התבוננות באורתופוטו נראו אזורים בעלי
מאפייני צומח שונים (למשל צפיפויות שונות של שיחים ועצים שניתן לראותם באורתופוטו ,ו/או
גוון ומרקם שיכולים 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 כ 50-דונם ,על מנת להימנע מפירוט יתר שייפגע במאמץ הדיגום ,אך יאפשר ניתוח
מפורט מספיק של השטח .תופעות חשובות ששטחן קטן מהסף שנקבע ,הוכנסו לממצאי הסקר
כאתרים נקודתיים .כהנחת בסיס ,גבולות היחידות האקולוגיות (רון ועמיתיה )2019 ,הוגדרו
כגבולות יחידות ה צומח ,עם תיקוני התאמה לרזולוציה של הסקר וליכולת המיפוי בשטח (כך,
אם יחידה מסויימת ברובה אינה נגישה ,היא חולקה לאזור שנסקר בשטח ולאזור שנסקר רק
בעזרת מפה).



אפיון ראשוני ומיפוי מדגמי :בחירת מספר נקודות שנראות שונות זו מזו באורתופוטו מבחינת
אופי הצומח בהן ,הגעה לנקודות אלה בשטח ואיפיון תצורת הצומח וטיפוס הצומח שבהן,
בהתאם להנחיות 'מדריך למיפוי צומח בישראל – חלק הצומח המדברי' שגובש לאחרונה
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(פרלברג ועמיתיו ,בכתיבה) ,כפי שפורט לעיל .טיפוסי הצומח הוגדרו לפי תצורת הצומח ולפי
 3-1מינים שליטים .בוצעו סיורים לנקודות שונות באזורים השונים זה מזה ,ובוצעה הגדרת
טיפוס הצומח ע"פ רישום של אחוזי הכיסוי והמינים העיקריים בצורות החיים השונות .בכל נקודה
כזו נרשמו גם המאפיינים הא-ביוטיים של השטח (מפנה ,מסלע ועוד) ,ומאפיינים של פעילות
אדם :סימני עיבוד חקלאי מהעבר ,נטיעות/זריעים ,רעייה והפרות שונות.


מיפוי רציף :סיורים בכל שטח הסקר ,לצורך הגדרת טיפוס הצומח בכל אחת מיחידות הצומח
שהוגדרו בשלב הראשון ,ושלא נדגמו בשלב המיפוי המדגמי .שלב זה כלל סיורים רבים בשטח
והגעה בפועל אל רוב יחידות הצומח ,או לכל הפחות תצפית מבחוץ לעבר יחידת הצומח מנקודת
תצפית .שלב זה כלל גם שינויים ותיקונים בגבולות חלק מהיחידות ,וכן הגדרת טיפוס הצומח
בכל אחת מהן .לכל יחידת צומח שויי ך טיפוס שכבר אופיין קודם לכן ,או שהוגדר טיפוס צומח
חדש במקרה הצורך.



תרשימי צומח מפורטים :בתום המיפוי הרציף ,חולקו כל השטחים הפתוחים לטיפוסי צומח.
בשלב הבא ,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 שני דונם ,ע"י סריקה מדוקדקת
בשטח ש מסומן מראש על מפה .ביחידות עם נוף הומוגני יחסית ,כגון ערוצים רחבים ופזרות לס,
בוצע הדיגום בחתך יחיד .ביחידות גדולות והטרוגניות ,חולק שטח הדיגום בין שניים או שלושה
חתכים ,כך שנדגמו בתי הגידול השונים שאופייניים ליחידה.

7.2.2

אתגרים במיפוי הצומח בשטח הסקר:

אחד הקשיים המרכזיים במיפוי טיפוסי הצומח בשטח הסקר הוא ייחוס גבולות ליחידת הדיגום.
האזור שנסקר מתאפיין ברמת כתמיות גבוהה מבחינת מאפייני הצומח :ערוצי נחלים שחוצים את
השטח ,מחשופי צור או קירטון ,כתפי ערוצים ובקעות שבהם שכבת לס עמוקה ,שטחים מעובדים,
מדרונות שסובלים מלחץ רעיי ה חזק במיוחד ,וההבדל הניכר בצפיפות הצומח בין מפנים מערביים
למפנים מזרחיים – כולם מקשים על עבודת המיפוי ,ותורמים למורכבות הטיפוסים .כמו כן ,בחלק
גדול מתחום הסקר קיימת בעיית נגישות ,הן מטעמי מדיניות צה"ל בשטחי האש של בסיסי נח"ל
הסמוכים ,והן בשל מצב דרכי העפר ותוואי השטח בחלק ההררי יותר של תחום הסקר.
מאחר שכל יחידת צומח בשטח הסקר מכילה כמה וכמה בתי-גידול כאלה בכתמים קטנים ,התוצאה
הסופית היא שמרבית בתי הגידול העיקריים (ערוצים ,טרשים ,כתמי לס ,סלעי גיר ,סלעי צור וקירטון)
כלולים ברוב היחידות ,ולכן ההבדלים בהרכב המינים נטו קטנים יחסית .לכן ,בחרנו להגדיר יחידות
רחבות יחסית המכילות בתוכן מורכבות מבנית וגם מורכבות מבחינת טיפוסי צומח ,ולחלק את חתכי
הצומח בדיגום הרציף כך שישקפו מורכבות זו ככל הניתן .כמו כן ,עשינו מאמץ לבקר ברוב שטחי
הסקר לפחות פעם אחת ,אך באזורים מסויימים ,בשל בעיות נגישות ,הדיגום הרציף נעשה בתצפית
מרחוק.
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7.2.3

התפלגות שיטות המיפוי בסקר

כאמור לעיל ,בסקר זה בוצע שימוש במספר שיטות למיפוי הצומח ,בארבע דרגות שונות של
רזולוציה:
 תרשים מפורט :רישום כל מיני הצמחים בשטח דגימה מתוך יחידת הצומח.


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



תצפית מבחוץ :במקרים שבהם תנאי השטח אפשרו תצפית טובה אל היחידה ,בייחוד בתצורות
צומח פתוחות ,הוגדרה היחידה בתצפית .אלו היו בעיקר יחידות בעלות גישה ישירה מוגבלת.



פענוח אורתופוטו :יחידות שאליהן לא הגענו בשטח ,ולא הצלחנו למצוא תצפית טובה בהן.
יחידות אלו חולקו לטיפוס צומח מוכלל לפי ניתוח אורתופוטו ,והשוואה ליחידות קרובות שנראות
דומות ,תוך התייחסות לשכבות מידע נוספות כמו גיאולוגיה ומסלע.

7.2.4

חישוב הערכיות הבוטנית של טיפוסי הצומח בשטחי הסקר

עושר 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., 2010לפיכך ,ערכיות הבסיס האקולוגית בסקרי הטבע והנוף שעורך מכון
דש"א ,מסתמכת בעיקר על הממצאים הבוטניים .בסקר זה בוצעה הערכת הערכיות הבוטנית של
יחידות הצומח על סמך נתונים כמותיים שנאספו בסקר הצומח השיטתי שבוצע בשטח .זאת,
בהתאם למדד ערכיות משוקלל שמורכב ממדדי המשנה הבאים:


עושר המינים ( 25%מהמדד) :ערכיות גבוהה לטיפוס צומח שתועד בו מספר מינים גדול יותר.
ישנה התייחסות לעושר המינים בכל אחת מצורות החיים בנפרד (בחלוקה ל :עצים ,שיחים ,בני-
שיח ,עשבוניים בני-קיימא ועשבוניים בני-חלוף) ,בין השאר כדי למתן את ההשפעה של מספר
המינים העשבוניים ,שתלוייה מאד בשנה שנדגמה ,בעונת השנה וביכולות הסוקר .עושר המינים
בכל צורת חיים קיבל משקל שווה במדד המשוקלל של סעיף זה .בכל צורת חיים ,מס' המינים
המקסימלי לטיפוס צומח הוגדר כרף העליון (ציון מירבי) ,מס' המינים המינימלי הוגדר כרף
התחתון (הציון הנמוך ביותר) ,ובהתאם – בוצע הנירמול עבור שאר הטווח לציון בין .100-0



הרכב המינים ( 25%מהמדד) :סעיף זה נועד להתייחסות ספציפית להרכב חברת הצומח ,תוך
מתן משקל למינים בסכנת הכחדה ,נדירים ואנדמיים.



נדירות אזורית ( 15%מהמדד) :מתייחסת לאחוז השטח שבו נמצאת תצורת צומח מפורטת
מכלל השטח הפתוח שאינו חקלאי בתחום הסקר .ערכיות גבוהה יותר ניתנה לתצורת צומח
מפורטת נדירה יותר בסקר .בכל תצורת צומח ,הציון המקסימלי הוגדר כרף העליון ,ובהתאם –
בוצע נירמול לציון סופי לתצורת צומח בין .100-0



נדירות ארצית ( 15%מהמדד) :מתייחסת לאחוז השטח של היחידה האקולוגית שמיוצגת
בשטחים שמורים בנגב .מתוך שתי היחידות האקולוגיות שמיוצגות באופן משמעותי בשטח
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הסקר' ,בתות ושיחיות מדבריות' מיוצגת באופן מספק בשמורות ( ,)54%בעוד ש'-לס בנגב
ובערבה' נמצאת בתת-ייצוג (.)10%


מורכבות מבנית ( 10%מהמדד) :ההנחה היא שככל שיש יותר צורות חיים שמיוצגות בתצורת
הצומח (מעל רמת סף של  2%כיסוי) ,כך המורכבות המבנית שלה מבחינת הצומח – גבוהה
יותר ,ולכן היא מייצרת יותר נישות אקולוגיות וחשובה יותר לשימור .כל צורת חיים הוסיפה 20
נק' לציון (צורת חיים אחת =  20נק' ,שתי צורות חיים =  40נק' וכיו"ב) 5 .צורות חיים ומעלה
קיבלו את הציון המירבי) .ביחידות צומח שמורכבות ממדרונות וערוצים ,תוספת של צורת חיים
(מעל סף  2%כיסוי) בערוצים לעומת המדרונות – הוסיפה גם כן  20נקודות לציון.



כושר השתקמות למצב נוכחי ( 10%מהמדד) :ההנחה היא שככל שצורת החיים הראשית
גבוהה יותר ,כך משק המים בקרקע משופר יותר מחד (פוטנציאל) ,ולאחר פגיעה – הזמן שנדרש
להשתקמות יהיה ארוך יותר מאידך (סיכון) .לכן ,חשובה יותר ההגנה על צורות החיים הגבוהות
יותר ,שמקבלות דירוג ערכיות גבוה יותר .כך ,עצים מעידים על פוטנציאל משק המים בקרקע
הטוב ביותר ,ולאחר פגיעה – נדרש להם פרק הזמן הארוך ביותר להגיע מחדש למצבם הנוכחי,
ולכן הם מקבלים את הציון הגבוה ביותר .צורות החיים הנמוכות יותר מקבלות ציון נמוך יותר
בהתאמה ,עד לעשבוניים בני-חלוף ,שמעידים על פוטנציאל נמוך של משק המים בקרקע ,ויכולת
ההתחדשות שלהם היא המהירה ביותר (עצים =  ,100שיחים =  ,80בני-שיח =  ,60עשבוניים
בני-קיימא =  ,40ועשבוניים בני-חלוף = .)20
בתצורות צומח שבהן יש צורות חיים גבוהות יותר מצורת החיים הראשית ,הערכיות עולה
בהתאם למרחק צורת החיים הנוספת מצורת החיים הראשית:
 oשיחייה עם עצים/בתה עם שיחים/עשבוניים עם בני-שיח – תוספת  5נק'.
 oבתה עם עצים/עשבוניים עם שיחים – תוספת  10נק'.
 oעשבוניים עם עצים – תוספת  15נק'.
תוספת זו שימשה גם במקרה שצורת החיים הגבוהה יותר מופיעה רק בערוצים ,ביחידות
שמורכבות ממדרונות וערוצים ,כך:
 oבתה במדרונות ובתה עם שיחים/שיחייה בערוצים – תוספת  5נק'.
 oבתה במדרונות ועצייה/שיחייה עם עצים בערוצים – תוספת  10נק'.
 oעשבוני/ישימון במדרונות ועצים בערוצים – תוספת  15נק'.



הערכת מומחה :בכל מקרה ,תוצאת המדד המשוקלל שמתקבלת מהחישוב עברה ביקורת של
בוטנאי מומחה ,שבחן את מידת המהימנות של המדד בהתייחס למצב האמיתי בשטח .במידה
שנמצאה לדעת המומחה אי-התאמה ,נערך תיקון בערך המדד שמתקבל ,ונומקה ההחלטה.
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7.3

תוצאות

7.3.1

תצורות צומח

בשטחים הטבעיים בסקר תועדו  12תצורות צומח כלליות ,מתוכן שתיים הינן תצורות מורכבות,
שמייצגות יחידות שבהן הצומח שונה במדרונות ובערוצים או בכיפות צור וקירטון .רוב שטח הסקר
( ,(37%זוהה כתצורת הצומח 'עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים' (איור  .)4תצורה זו הינה דגם
הצומח המייצג של רוב שטח הסקר ,כולל רכס כידוד ,שולי הר צאלים ,הר אוזנן וכתף חצרון (מפה
 .)12בכ 25%-משטח הסקר ,הוגדרו תצורות צומח מורכבות של מדרונות וערוצים .התצורה של
בתה דלילה מאוד במדרונות ובתה פתוחה בערוצים – מאפיינת את חלקו המערבי של שטח הסקר,
וכוללת את גבעות עדשה ונחל עדשה .שטחי הבתה הדלילה מאד מהווים כ 19%-משטח הסקר,
מתאפיינים ברעייה אינטנסיבית ,וכוללים את הר בטח ,גבעות דבשת ,וגבעות טוב ,מגבול הסקר
הדרומי ועד לגבול הצפוני ,סמוך ל'-קו הירוק'.
איור  .4התפלגות אחוזי הכיסוי בין תצורות הצומח שמופיעות בשטחים הטבעיים בסקר
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מפה  .12תצורות צומח מפורטות

7.3.2

פירוט טיפוסי הצומח (טבלה :)5

7.3.2.1

בתת מתנן שעיר ,עשבוניים בני-חלוף ולענת המדבר

תיאור טיפוס הצומח :בתה דלילה או דלילה מאד (צפופה יותר בערוצים) בשלטון מתנן שעיר
ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי.
טיפוס הצומח בערוצים :בתה פתוחה בשלטון מתנן שעיר ,אכיליאה ריחנית ומרווה ריחנית.
טיפוס אופייני למדרונות טרשים מכוסים בלס באזור החצי-מדברי ולערוצים עליונים רחבים בעלי
תשתית אדמה בגבעות עדשה ובאגן נחל טוב ,נחל צבים ונחל צאלים .נפוץ על גבעות קירטון נמוכות,
מכוסות בנארי ובלס .בראשי הגבעות ,במחשופי צור וקירטון ,מתמעט המתנן בהדרגה עד שנעלם,
ומוחלף ע"י טיפוסים בשלטון נואית קוצנית .מזרחה וצפונה מחליף את המתנן בבית-גידול דומה
יפרוק תלת-כנפי ,כשהמתנן לרוב מופיע כשולט בערוצים .טיפוס זה עני במיני מעוצים ודליל בכיסוי
צומח ,וייתכן שהתבסס לפחות חלקית בעקבות לחץ רעייה חזק ומתמשך שנתן למתנן יתרון על-פני
בני-שיח אחרים שמותאמים יותר לתנאי מדבר .במדרונות תלולים ,במפנים דרומיים ובכתמי רעייה
כבדה במיוחד ,מתמעטים המתננים והתצורה משתנה נקודתית לעשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שני
ומתנן שעיר.
כיסוי צומח בן-קיימא10-2% :
מינים שליטים :מתנן שעיר ,עשבוניים בני-חלוף ולענת המדבר
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מינים מלווים :קיפודן בלאנש ,נואית קוצנית ,מרווה ריחנית ,סיסנית איג
מינים נדירים :נרדורית מזרחית
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :שום קולמן ,צבעוני המדבר ,נורית אסיה ,מרווה ריחנית ,סתוונית הקליפות ,סתוונית
טוביה
7.3.2.2

בתת מתנן שעיר ועשבוניים בני-חלוף ללא שליט שלישי

תיאור טיפוס הצומח :בתה דלילה מאד בשלטון מתנן שעיר ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי.
טיפוס הצומח בערוצים :בתה פתוחה בשלטון מתנן שעיר ,אכיליאה ריחנית ומרווה ריחנית.
טיפוס דומה מאד לטיפוס הקודם ,אלא שהוא חסר את הלענה כשליט שלישי .זהו הטיפוס האופייני
למדרונות שמכוסים בלס של גבעות טוב דרום .בכיפות הצור מתחלף המתנן בנואית ,ומספר המינים
המעוצים עולה.
כיסוי צומח בן-קיימא10-2% :
מינים שליטים :מתנן שעיר ועשבוניים בני-חלוף
מינים מלווים :נואית קוצנית ,מרווה ריחנית ,סיסנית איג ,אכיליאה ריחנית
מינים נדירים :נרדורית מזרחית
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :שום קולמן ,מרווה ריחנית ,נורית אסיה
7.3.2.3

בתת יפרוק תלת-כנפי ,עשבוניים בני-חלוף ומתנן שעיר

תיאור טיפוס הצומח :בתה דלילה או דלילה מאד בשלטון יפרוק תלת-כנפי ,עשבוניים בני-חלוף
ומתנן שעיר.
טיפוס הצומח בערוצים :בתה פתוחה בשלטון מתנן שעיר ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי,
או בתה דלילה בשלטון אכיליאה ערבתית ,עשבוניים בני-חלוף ויפרוק תלת-כנפי.
אופייני למדרונות טרשיים מכוסים בלס בגבעות של אגן נחל לטאות ולכל אורך גבול הסקר הצפוני,
מכתף חצרון במזרח עד לבאר בטח במערב .מגוון הצומח המעוצה נמוך ביותר וכיסוי הצומח נמוך.
בערוצים שולט מתנן שעיר בדגם צפוף הרבה יותר מאשר על המדרונות ,או אכיליאה ריחנית בליווי
יפרוק תלת-כנפי .ייתכן שכמו טיפוס המתנן ,גם הטיפוס הזה כנראה התבסס ,לפחות חלקית ,בגלל
לחצי רעייה חזקים ומתמשכים ,שנתנו יתרון לצמחים עמידים במיוחד לרעייה ,על-פני צמחים עמידים
לתנאי מדבר קשים .ייתכן שהיפרוק מאכלס נישה מדברית יבשה יותר או מלוחה יותר מאשר הבתה
בשלטון המתנן .יפרוק תלת-כנפי שולט נקודתית גם בכתפי לס של ערוצים רחבים בשטחי תצורות
אחרות ,כמו עשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שני ורותם המדבר ,ובתות נואית קוצנית .כלפי צפון-
מזרח מתחלפת התצורה בכיפות צור לבתה בשלטון נואית קוצנית ,עשבוניים בני-חלוף ולענת
המדבר .בשלוש נקודות מופיעה בתת יפרוק תלת-כנפי בעמקי לס מישוריים :אחת במכתש סחף
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בנחל צבים ,אחת בעיקול רחב בנחל צאלים בגיר ,ואחת בערוץ עליון של נחל בדר .בעמקי הלס
היפרוק שולט כמעט בלעדית ,ומתננים מופיעים רק בשולי הבתה ,אם בכלל.
כיסוי צומח בן-קיימא8-2% :
מינים שליטים :יפרוק תלת-כנפי ,עשבוניים בני-חלוף ,מתנן שעיר
מינים מלווים :מרווה ריחנית ,אכיליאה ערבתית ,נואית קוצנית ,לענת המדבר ,מלוח קיפח ,שלהבית
קצרת-שיניים
מינים נדירים :נרדורית מזרחית ,פרגה מקרינה ,בר-דרבן צהוב
מינים בסכנת הכחדה :דמומית עבת-שיבולת
מינים מוגנים :שום קולמן ,צבעוני המדבר ,דמומית עבת-שיבולת ,נורית אסיה ,כלנית מצויה ,מרווה
ריחנית ,סתוונית הנגב ,סתוונית טוביה ,סתוונית הקליפות
7.3.2.4

בתת נואית קוצנית ,עשבוניים בני-חלוף ולענת המדבר

תיאור טיפוס הצומח :בתה דלילה או דלילה מאד בשלטון נואית קוצנית ,עשבוניים בני-חלוף ולענת
המדבר.
טיפוס הצומח בערוצים :בתה פתוחה בשלטון מרווה ריחנית ,עשבוניים בני-חלוף ושלהבית קצרת-
שיניים ,או בתה דלילה בשלטון מרווה ריחנית ,עשבוניים בני-חלוף וקיפודן בלאנש.
טיפוס צומח אופייני לכיפות הצור בגבעות עדשה צפון ,בגבעות עדשה דרום ובהר צאלים .גבעות
אלה עשויות מקירטון ובראשן מחשופי צור .מורדות הגבעות מכוסים בשכבה עבה של לס ואבנים,
ובהן שולט מתנן שעיר או יפרוק תלת-כנפי .במחשופי הצור מתחלף המתנן בשלטון נואית קוצנית,
מלווה בבני-שיח מדבריים נוספים .זהו טיפוס הצומח הפחות יובשני מבין שלושת טיפוסי הצומח של
כיפות הצור בשטח הסקר :בגבעות טוב דרום ובגבעת עדשה מופיעה תצורה דומה ,שנבדלת
בהיעדר שליט שלישי ,ובמדרונות הצור בהר בדר וברכס כידוד במזרח הסקר ,כיסוי המעוצים דליל
כל כך עד שהנואית הקוצנית יורדת לדרגת שליט שלישי .טיפוסים דומים לשני אלו מופיעים לעיתים
בכיפות הר צאלים בכתמי רעייה חזקה במיוחד ,או במפנים דרומיים יובשניים יותר.
כיסוי צומח בן-קיימא7-3% :
מינים שליטים :נואית קוצנית ,עשבוניים בני-חלוף ,לענת המדבר
מינים מלווים :מלחית אשונה ,מרווה ריחנית ,קיפודן בלאנש ,שלהבית קצרת-שיניים ,שיכרון זהוב,
קזוח עקום ,אזובית המדבר.
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :שום קולמן ,מרווה ריחנית ,סתוונית הקליפות
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7.3.2.5

בתת נואית קוצנית ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי

תיאור טיפוס הצומח :בתה דלילה מאד בשלטון נואית קוצנית ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט
שלישי.
טיפוס הצומח בערוצים :בתה דלילה בשלטון מרווה ריחנית ,עשבוניים בני-חלוף וגלונית מצויה.
טיפוס אופייני לגבעות קירטון שבראשן מחשופי צור בגבעת דבשת ,ובגבעות טוב דרום .מורדות
הגבעות מכוסים בשכבה עבה של לס ואבנים ובהם שולט מתנן שעיר .בראשי הגבעות נחשפים סלעי
צור קשה ותנאי הסביבה קשים יותר – משטר המים בסלעי הקירטון והצור גרוע ואין בהם נגר עילי
יעיל ,וראשי הגבעות חשופים לשמש בכל שעות היום .במקומות אלה מתחלף טיפוס המתנן בטיפוס
צומח דליל יותר בשלטון נואית קוצנית ,מלווה בבני-שיח מדבריים אופייניים לסדקי סלעים ולמדרונות
יובשניים במדבר ,כמו אזובית המדבר ,כתלה חריפה ,לענת המדבר ומלחית אשונה .טיפוסים דומים
מופיעים גם במדרונות קירטון וצור סביב הר צאלים והר חרדון ,ובהר בדר ורכס כידוד.
כיסוי צומח בן-קיימא4-2% :
מינים שליטים :נואית קוצנית ,עשבוניים בני-חלוף
מינים מלווים :מרווה ריחנית ,מלחית אשונה ,לענת המדבר ,גלונית מצויה ,כתלה חריפה ,אזובית
המדבר ,קיפודן בלאנש
מינים נדירים :נרדורית מזרחית ,שום קטן-פרחים
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :שום קולמן ,מרווה ריחנית ,סתוונית הקליפות ,סתוונית טוביה
7.3.2.6

בתת זוגן השיח ,עשבוניים בני-חלוף ורותם המדבר

תיאור טיפוס הצומח :בתה דלילה מאד בשלטון זוגן השיח ,עשבוניים בני-חלוף ורותם המדבר.
טיפוס הצומח בערוצים :שיחייה פתוחה בשלטון רותם המדבר ,אכיליאה ריחנית ומלוח קיפח.
שטחים בשלטון טיפוס זה נמצאים במדרונות גיר קשה מתצורת נצר במזרח שטח הסקר ,מדרום
לנחל עדשה ומצפון לו  .במדרונות אלה הרעייה חזקה ומשטר המים יובשני ,ולכן הצומח המעוצה
דליל ובעל מימדים קטנים יחסית .זה האזור היחיד בשטח הסקר שבו נמצא זוגן השיח ,ששולט
במדרונות גיר אבניים ברוב רכסי הר הנגב הצפוני .באזור זה הוא מקבל מופע לא אופייני ,נמוך,
צפוף ודמוי כרית ,וזאת כנראה בהשפעת לחץ הרעייה האינטנסיבי .הזוגן מלווה במיני בני-שיח
אופייניים למדרונות גיר יובשניים במדבר ,כמו יפרוק המדבר ומתלולן הערבות .רותם המדבר מופיע
בדגם פזור על המדרונות ,ובדגם צפוף יותר בערוצים העליונים ,שבהם הוא יוצר שיחייה פתוחה,
מלווה באכיליאה ריחנית ומלוח קיפח.
כיסוי צומח בן-קיימא5-2% :
מינים שליטים :זוגן השיח ,עשבוניים בני-חלוף ,רותם המדבר
מינים מלווים :יפרוק המדבר ,מתלולן הערבות ,נואית קוצנית ,לענת המדבר ,דרדר מצרי
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מינים נדירים :בואסיירה מצוייצת ,כמנון שעיר
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :שום קולמן ,חצב מצוי ,רותם המדבר ,צבעוני המדבר ,נורית אסיה
7.3.2.7

בתת קורנית מקורקפת ,עשבוניים בני-חלוף ומתנן שעיר

תיאור טיפוס הצומח :בתה דלילה בשלטון קורנית מקורקפת ,עשבוניים בני-חלוף ומתנן שעיר.
טיפוס זה מופיע רק על כמה מדרונות מתונים מכוסים בלס ובטרשים באזור נחל עדשה עליון .אזור
זה הוא המקום היחיד בשטח הסקר שבו שולטת קורנית מקורקפת ,שאופיינית לבתות של מורדות
הר עמשא והר חברון .כתם נוסף ,קטן מאד ,של קורנית נמצא במדרון הר חרדון אל נחל עדשה ,על
דרגשי סלע גיר קשה .שם היא גדלה בחברת מינים ים-תיכוניים ואירנו-טורניים אחרים שמקיימים
אוכלוסיות שרידיות במשטחי הסלע.
כיסוי צומח בן-קיימא10-5% :
מינים שליטים :קורנית מקורקפת ,עשבוניים בני-חלוף ,מתנן שעיר
מינים מלווים :עירית גדולה
מינים נדירים :נרדורית מזרחית
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :שום קולמן ,סתוונית הקליפות ,סתוונית הקליפות ,קורנית מקורקפת ,נורית אסיה,
צבעוני המדבר
7.3.2.8

בתת אוכם מדברי ,עשבוניים בני-חלוף ובסיה ערבית

תיאור טיפוס הצומח :בתה דלילה מאד בשלטון אוכם מדברי ,עשבוניים בני-חלוף ובסיה ערבית.
טיפוס הצומח בערוצים :בתה פתוחה בשלטון אוכם מדברי ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי.
הטיפוס אופייני למחשופי קירטון לאורך הצד המזרחי של שטח הסקר ,ומתאפיין במגוון מיני מעוצים
נמוך מאד – אוכם מדברי ,בסיה ערבית ,מלחית אשונה ,מתלולן הערבות ואשליל שעיר .כיסוי
העשבוניים נמוך וגם מגוון המינים .על מחשופים אלה פורחים מקבצים יפים של כדן נימי – אקוטיפ
אנדמי למדבר יהודה ולרכסי הנגב הצפוני שהופרד לאחרונה מכדן סגול .אוכם מדברי הוא מין אנדמי
למדבר יהודה ,לערבות הירדן המקבילות לו מהצד הירדני של השבר סורי-אפריקני ,ולנגב .זהו בן-
שיח מותאם לתנאי יובש ומליחות ,ששולט במחשופים של קירטון מאזור יריחו ועד דרום מדבר
יהודה ,וממשיך מערבה בחלק מרכסי הנגב עד נחל חווארים (דנין .)1977 ,במחשופים אלובשטח
הסקר הוא שולט כמעט בלעדית ,כשכל המינים הנלווים מופיעים בתפזורת דלילה מאד.
כיסוי צומח בן-קיימא7-2% :
מינים שליטים :אוכם מדברי ,עשבוניים בני-חלוף ,בסיה ערבית
מינים מלווים :מלחית אשונה ,אשליל שעיר ,מתלולן הערבות ,כדן נימי
מינים נדירים :אין תיעוד
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מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :נורית אסיה
7.3.2.9

בתת סירה קוצנית ,לענת המדבר ומתנן שעיר

תיאור טיפוס הצומח :בתה בצפיפויות משתנות (בצפיפות בינונית עד פתוחה) בשלטון סירה
קוצנית ,לענת המדבר ומתנן שעיר.
טיפוס הצומח בערוצים :בתה פתוחה בשלטון מתנן שעיר ,עשבוניים בני-חלוף וללא שליט שלישי,
או עשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שני ומתנן שעיר כשליט שלישי ,או בתה צפופה של סירה קוצנית,
עשבוניים בני-חלוף ומתנן שעיר.
טיפוס ש מאפיין את רכס גבעות טוב ,לאורך הגבול המזרחי של בקעת קריות .זה האזור היחיד
בשטח הסקר שבו מופיעה סירה קוצנית מלבד בערוצים גדולים .נחל טוב מהווה גבול גיאוגרפי טבעי
בין השטחים בשלטון סירה שממערב לו ,לבין השטחים שמהם היא נעדרת ממזרח ,אם כי היא
מופיעה נקודתית בערוצים הבתרוניים העליונים ביותר של נחל צבים ,ובערוצים הסלעיים של מדרון
הר חרדון שפונה אל נחל עדשה .גבעות טוב מורכבות בעיקר מקירטון שמכוסה בשכבה עבה של
נארי ,שעליו קרקע רנדזינה חומה וקונגלומרטים ,ונחשף במדרונות .זה אזור עשיר במיני בני-שיח
ומזכיר מאד בעושר ,במגוון ובצורת הטיפוס את טיפוס הצומח של מורדות הר עמשא והרי מעון.
בערוצים הרחבים מופיעים מבין המעוצים בעיקר סירה קוצנית ומתנן שעיר .בתחתית המדרונות
נחשפת שכבת צור מישאש ,שעליה פזורים פרטים בודדים של צלף קוצני ,שזה גבול התפוצה הדרומי
והמזרחי שלו .מרבית המינים בעלי תפוצה אירנו-טורנית או ים-תיכונית ,וחלקם בעלי זיקה סהרו-
ערבית.
כיסוי צומח בן-קיימא40-20% :
מינים שליטים :סירה קוצנית ,לענת המדבר ,מתנן שעיר
מינים מלווים :קזוח עקום ,אזובית המדבר ,כתלה חריפה ,מלחית אשונה ,עפעפית מצרית ,קיפודן
בלאנש ,קיצנית צפופת-עלים ,חרחבינה מגובבת ,ברזילון ענף ,חבלבל זיתני ,נואית קוצנית ,מלחית
אשונה ,לוענית מצויה ,מרווה ריחנית ,שלהבית קצרת-שיניים.
מינים נדירים :נרדורית מזרחית ,מלקולמיה חרוקה
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :צבעוני ההרים ,מרווה ריחנית ,כלנית מצויה ,נורית אסיה ,סתוונית הנגב
7.3.2.10

בתת סירה קוצנית ,אכיליאה ריחנית ומתנן שעיר

תיאור טיפוס הצומח :בתה צפופה או בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית ,אכיליאה ריחנית
ומתנן שעיר.
טיפוס זה אופייני לערוצי נחלים בעלי תשתית חצצית (אלוביום) שאינם מתחתרים – אין להם
מחשופים של גיר קשה ואין בהם שיטפונות חזקים והצפות בחורף כפי שיש בנחלים התחתונים יותר.
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הטיפוס מופיע בערוצים המרכזיים של נחל טוב ונחל עדשה עליון .את ערוצי הנחלים מאפיינים
לעיתים קרובות מינים שחסרים על המדרונות ,או שנמצאים בהם בצפיפות נמוכה יותר .סירה קוצנית
למשל ,לא מופיעה על המדרונות ממזרח לנחל טוב ,אבל גדלה בערוצים הגדולים ולאורך נחל צאלים
ונחל עדשה עד הקצה המזרחי של שטח הסקר .אכיליאה ריחנית היא מין שמאפיין ערוצי נחלים
רחבים במדבר .היא מופיעה כמין שליט ראשון או שני בכל הערוצים הגדולים בשטח הסקר ,אך
נעדרת לחלוטין מהמדרונות .בערוץ נחל עדשה ,שאוסף אליו נגר מערוצים שיורדים מגב ההר ,מאזור
מעון וסוסיה ,נובטים לפעמים על תשתית החצץ מינים חד-שנתיים אופייניים לשדות הגבוהים,
שזרעיהם נסחפו בשיטפונות .למשל – אנדרוסק חד-שנתי ,קרנונית דו-בדית וסכיכון דביק.
כיסוי צומח בן-קיימא50-20% :
מינים שליטים :סירה קוצנית ,אכיליאה ריחנית ,מתנן שעיר
מינים מלווים :אזובית המדבר ,מרווה ריחנית ,קורטם מבריק
מינים נדירים :קרנונית דו-בדית ,בופוניה אשונה ,סכיכון דביק
מינים בסכנת הכחדה :אנדרוסק חד-שנתי
מינים מוגנים :אנדרוסק חד-שנתי ,מרווה ריחנית ,סתוונית הקליפות ,סתוונית טוביה
7.3.2.11

בתת אכיליאה ריחנית ,עשבוניים בני-חלוף ומתנן שעיר

תיאור טיפוס הצומח :בתה פתוחה של אכיליאה ריחנית ,עשבוניים בני-חלוף ומתנן שעיר.
דומה לטיפוס הקודם .בערוצים הגדולים של נחל טוב ,נחל צבים ,נחל לטאות ,נחל צאלים ונחל
עדשה מתמעטת הסירה הקוצנית ככל שמתקדמים במורד הערוצים ולכיוון מזרח .באזורים אלה
כתפי הערוצים הופכות להיות לסיות או סלעיות ,ועם התרחבות הערוץ – מרכזו מועד לשיטפונות
חזקים יותר שמונעים התבססות צמחייה בת-קיימא .הסירה מופיעה בדגם פזור או בודד כמין מלווה.
כיסוי צומח בן-קיימא30-10% :
מינים שליטים :אכיליאה ריחנית ,עשבוניים בני-חלוף ומתנן שעיר
מינים מלווים :אזובית המדבר ,מרווה ריחנית ,קורטם מבריק ,סירה קוצנית
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :מרווה ריחנית
7.3.2.12

בתת אכיליאה ריחנית ,עשבוניים בני-חלוף ורותם המדבר

תיאור טיפוס הצומח :בתה דלילה עם שיחים פזורים של אכיליאה ריחנית ,עשבוניים בני-חלוף
ורותם המדבר.
טיפוס זה אופייני לערוצי נחלים חצציים שמתחתרים בגיר קשה :נחל עדשה ,נחל חצרון ,נחל צפירה
ונחל צאלים ,ומחליף את הטיפוס הקודם בחלקים המזרחיים יותר של הסקר .באזור זה הנחלים
מוצפים בשיטפונות עזים בחורף ,ואלו יוצרים רצועה סטרילית במרכז אפיק הזרימה ,שבה לא יכולים
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להתבסס צמחים מעוצים ,וגם בני-חלוף בקושי נמצאים ,כך שהצמחייה מתרכזת בעיקר בגדות
הערוצים .באזור המדברי יותר שבו יש תשתית גיר קשה שלעיתים נחשף בבסיס הערוצים ,מוחלף
המתנן ,המלווה את בתת האכילאה בחלקים המערביים יותר של אותם ערוצים ,ע"י רותם המדבר
כשליט שלישי.
כיסוי צומח בן-קיימא10-6% :
מינים שליטים :אכיליאה ריחנית ,עשבוניים בני-חלוף ,רותם המדבר
מינים מלווים :אזובית המדבר ,מרווה ריחנית ,קורטם מבריק ,סירה קוצנית ,כתלה חריפה ,קזוח
עקום ,נשרן הדוחן ,יפרוק תלת-כנפי ,מלוח קיפח.
מינים נדירים :מרווה קוצנית
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :מרווה ריחנית ,רותם המדבר
7.3.2.13

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שני
ונואית קוצנית

תיאור טיפוס הצומח :שלטון עשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שני ,נואית קוצנית כשליט שלישי.
טיפוס הצומח בערוצים :עשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שני וגלונית מצויה כשליט שלישי.
טיפוס צומח אופייני למדרונות קירטוניים ויובשניים ,מכוסים חלקית בלס ,עם כיפות צור בראשם,
במצלעות הצפוניות של רכס כידוד ובמדרונות יובשניים באזור הר צאלים .שטחים אלה מאופיינים
במגוון צומח דל ובכיסוי צומח דליל מאד יחסית ,ומוצאים בהם צמחים חובבי קירטון קלאסיים כמו
מקור-חסידה קרח ודרכנית מקופחת .זהו היובשני ביותר מבין טיפוסי כיפות הצור והקירטון בסקר –
בהר צאלים ובכיפות הצור של גבעות עדשה וגבעות טוב דרום ,מופיעה הנואית בדגם צפוף יותר
ויוצרת בתה דלילה מאד ,לעיתים מלווה בלענת המדבר ובבני-שיח אחרים אופייניים לסדקי סלעים
במדבר .בערוצים מופיעה גלונית מצויה או מרווה ריחנית.
כיסוי צומח בן-קיימא :עד 1.5%
מינים שליטים :עשבוניים בני-חלוף ,נואית קוצנית
מינים מלווים :מלחית אשונה ,אשליל שעיר ,לוענית המדבר ,דרדר מצרי ,מתלולן הערבות ,יפרוק
המדבר
מינים נדירים :בואסיירה מצוייצת ,נרדורית מזרחית ,בר-דרבן צהוב
מינים בסכנת הכחדה :ציפורנית חדת-שיניים
מינים מוגנים :ציפורנית חדת-שיניים ,סתוונית הקליפות
7.3.2.14

עשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שני ורותם המדבר

תיאור טיפוס הצומח :שלטון עשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שני ,ורותם המדבר כשליט שלישי.

-94-

גיל קליין ועמיתיה ( )2021סקר מסדרון יתיר  -רמת מדבר יהודה – דו"ח סופי

טיפוס הצומח בערוצים :שיחייה פתוחה או דלילה בשלטון רותם המדבר ,עשבוניים בני-חלוף ומלוח
קיפח.
טיפוס אופייני למדרונות יובשניים על גיר (בעיקר מתצורת נצר) מחבורת יהודה ,שמאופיינת בגיר
קשה ודולומיט ,ונחשפת בעיקר בחצי המזרחי של שטח הסקר .רותם המדבר ,שנעדר מאזורי הלס
והקירטון ,מופיע בדגם דליל על מדרונות הגיר .באזור זה הצומח דליל מאד ומגוון מיני העשבוניים
מחוץ לערוצים נמוך ומותאם לתנאי מדבר יובשניים .באזורים אלה מופיעים בדגם דליל מיני בני-שיח
מדבריים ממוצא אירנו-טורני וסהרו-ערבי – נואית קוצנית ,מלחית אשונה ,קזוח עקום ,כתלה חריפה,
אזובית המדבר ,דרדר מצרי ,לענת המדבר ,יפרוק המדבר ,זוגן השיח ,מתנן שעיר ,מתלולן הערבות
ועוד .בערוצים מסדר  2-1מופיע רותם המדבר בדגם צפוף יותר ,ויוצר שיחייה דלילה בליווי בני-שיח
שונים ,כמו קזוח עקום ,לענת המדבר ,אזובית המדבר ואכיליאה ריחנית ,ושיחי מלוח קיפח .למרות
דלילות הצומח בתצורה זו ,קיימים בה בתי-גידול נקודתיים עשירים ביותר :המפנה הצפוני של הר
חרדון ,למשל ,פונה אל ערוץ נחל עדשה ומאופיין במשטחי סלע שמהווים בית-גידול משופר לצמחים,
ומקיימים אוכלוסיות שרידיות (רליקטיות) של מינים ים-תיכוניים ואירנו-טורניים מיוחדים .במסגרת
הסקר נסקר מדרון הר חרדון במפורט ,כנקודת עניין בוטני מיוחדת ,ונרשמו בו מספר מיני צמחים
שאינם מופיעים באף מקום אחר בשטח הסקר (ובכללם מין אחד ,סיברה ננסית ,שבמסגרת זו נצפה
לראשונה מדרום לחרמון).
כיסוי צומח בן--קיימא :עד 2%
מינים שליטים :עשבוניים בני-חלוף ,רותם המדבר
מינים מלווים :נואית קוצנית ,לענת המדבר ,יפרוק המדבר ,מתלולן הערבות ,זוגן השיח ,מלחית
אשונה ,קזוח עקום ,כתלה חריפה ,אזובית המדבר ,דרדר מצרי ,מתנן שעיר.
מינים נדירים :אצבוע אירופי ,כמנון שעיר ,בר-דרבן צהוב ,נרדורית מזרחית ,בואסיירה מצוייצת,
ברומית רבת-מלענים ,צללית בינונית ,סיברה ננסית
מינים בסכנת הכחדה :דקורניה מנוצה
מינים מוגנים :צבעוני המדבר ,רותם המדבר ,חצב מצוי ,דקורניה מנוצה ,נורית אסיה
7.3.2.15

עשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שני וצלף מצרי

תיאור טיפוס הצומח :שלטון עשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שני וצלף מצרי כשליט שלישי.
טיפוס דומה לטיפוס הקודם ,ומופיע באותם אזורים – מדרונות גיר קשה במזרח שטח הסקר .אך
בעוד שהטיפוס הקודם הוא השולט במדרונות ,במצוקים שנוצרים באפיקי נחל צפירה ונחל צאלים
מתחלף רותם המדבר בצלף מצרי כשליט שלישי .תצורה זו עשירה בעשבוניים בני-קיימא יחסית
לסביבתה – זיף-נוצה מחוספס גדל כאן בסדקי הסלע ,וזה המקום היחיד בסקר שבו הוא נמצא .בני-
קיימא נוספים אופייניים לטיפוס זה הם נשרן הדוחן ,זקנן שעיר וחרחבינה מגובבת .המצוקים גם
עשירים יחסית בגיאופיטים – בעיקר מיני שום .ובמצוק נחל צאלים קיים פרט בודד של אוג קוצני –
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שיח ירוק-עד ממשפחת האלתיים ,שאופייני לתוואי שטח מצוקי במדבר יהודה ובמדבר שומרון,
וחודר מעט לנגב בבית-גידול דומה במצלעות המכתשים.
כיסוי צומח בן-קיימא :עד 2%
מינים שליטים :עשבוניים בני-חלוף ,צלף מצרי
מינים מלווים :נואית קוצנית ,מלחית אשונה ,יפרוק המדבר ,מתלולן הערבות ,כתלה חריפה ,דרדר
מצרי ,זיף-נוצה מחוספס ,שרביטן ריסני ,אוג קוצני ,דרדר החרחבינה.
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :אוג קוצני
7.3.2.16

עשבוניים בני-חלוף ,מתנן שעיר ורותם המדבר

תיאור טיפוס הצומח :שלטון עשבוניים בני-חלוף ,מתנן שעיר ורותם המדבר במישור.
טיפוס הצומח בערוצים :בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית ,עשבוניים בני-חלוף ומתנן
שעיר.
טיפוס זה מופיע בשטח הסקר רק בבקעת קריות ,באדמת שדות עמוקה ועשירה יחסית בחומר
אורגני (אולי העשירה ביותר בשטח הסקר) .כיסוי העשבוניים צפוף יחסית ומגוון המינים גבוה מאד
וכולל מינים של שדות וקרקעות עמוקות ,חלקם נדירים ,כמו זמזומית ורבורג ,דרדר אשקלון ,ולריינית
משוננת ,גביעונית הלבנון זן ערבית ,סייפן סגול ,מרווה מלבינה ,חבלבל המשי ,שעמון מצולע,
ערטנית השדות ,כרבולתן השדות ופשתה גדולה .לגבי רבים מהמינים ,זה המקום היחיד בשטח
הסקר שבו הם מופיעים .חלקם מופיעים במספרים קטנים יותר גם בשדות מעובדים בשיטות
מסורתיות ,בעיקר באזור גבול הסקר הצפוני .בשטח זה מופיעים מינים מעוצים מעטים ,בעיקר רותם
המדבר ומתנן שעיר ,למעט בערוצים ובגבעות קירטוניות קטנות שמתרוממות אל מעל לשטח
הבקעה – ובהם גדלים מיני מעוצים שאופייניים לגבעות עדשה הצפוניות ולמורדות הר עמשא –
סירה קוצנית ,קזוח עקום ועוד .בערוצים לא גדל רותם .שטחי אדמה עמוקה שאינם מעובדים ,כמו
בקעת קריות ,הפכו לנדירים מאד בארץ בכלל ובדרום בפרט ,והם מכילים מגוון מינים נדירים ומינים
בסכנת הכחדה כמו זמזומית ורבורג ודרדר אשקלון.
כיסוי צומח בן-קיימא :עד 2%
מינים שליטים :עשבוניים בני-חלוף ,מתנן שעיר ורותם המדבר
מינים מלווים :ערטנית השדות ,שעמון מצולע ,גביעונית הלבנון זן ערבית ,לשון-פר סמורה ,קדד
פיינברון ,מלעניאל מצוי
מינים נדירים :פשתה גדולה ,בוצין סיני ,בן-חיטה סירס ,סייפן סגול ,שעמון מצולע ,ציפורנית
משוננת ,ולריינית שתי-שניים ,ולריינית קשת-פרי ,פרודותיים מכורבלות ,עקר שעיר ,רכפת הצבעים,
שלהבית המדבר ,תלתן הנביאים ,זמזומית הערבות

-96-

גיל קליין ועמיתיה ( )2021סקר מסדרון יתיר  -רמת מדבר יהודה – דו"ח סופי

מינים בסכנת הכחדה :דרדר אשקלון ,זמזומית ורבורג
מינים מוגנים :גביעונית הלבנון ,סייפן סגול ,צבעוני המדבר ,עכובית הגלגל ,כלנית מצויה ,נורית
אסיה ,כחלית ההרים ,דרדר אשקלון ,זמזומית ורבורג ,רותם המדבר.
7.3.2.17

עשבוניים בני-חלוף בשדות מעובדים על לס ורנדזינה כהה

תיאור טיפוס הצומח :עשבוניים בני-חלוף .זהו טיפוס הצומח השכיח בשדות מעובדים בשיטות
מסורתיות בבקעות לס מעורב ברנדזינה כהה בצפון שטח הסקר.
בשדות מעובדים בדרכים מסורתיות נמצאים לעיתים מינים נדירים מאד .בעקבות התמעטות
השטחים שמעובדים בשיטות מסורתיות לטובת שיטות עיבוד מודרניות ,נמצאים צמחי שדות רבים
בסכנת הכחדה .אל השדות שבצפון שטח הסקר מגיעים לפעמים מינים נדירים שמקיימים אוכלוסיות
בשדות העיבוד המסורתי של רמת חבל מעון ,כמו אנדרוסק חד-שנתי וקרן-יעל סורית .בגלל ההבדל
בהרכב הקרקע בין השדות בעמקים בצפון שטח הסקר לשדות במישור הלס שבדרום שטח הסקר,
ובגלל ההבדל המשמעותי בהרכב המינים שמאכלסים אותם ,ראינו לנכון להפריד אותם ולסקור כל
אחד מהם בנפרד – למרות שתצורת הצומח בשניהם זהה.
כיסוי צומח בן-קיימא :עד 0.5%
מינים שליטים :עשבוניים בני-חלוף
מינים מלווים :בבונגית אוזנית ,מלקולמיה אפריקנית ,מרווה קוצנית
מינים נדירים :קרנונית דו-בדית ,ציפורנית מחורטת ,מלקולמיה חרוקה ,סייפן סגול ,קדד דמשקאי,
קדד מכופל ,תודרה מצוייצת
מינים בסכנת הכחדה :אנדרוסק חד-שנתי ,קרן-יעל סורית
מינים מוגנים :כחלית ההרים ,אנדרוסק חד-שנתי ,קרן-יעל סורית
7.3.2.18

עשבוניים בני-חלוף בשדות מעובדים על לס

תיאור טיפוס הצומח :עשבוניים בני-חלוף .זהו טיפוס הצומח ששולט במישור הלס הבהיר של בקעת
ערד בדרום-מערב שטח הסקר ,מעובד ברובו ומאוכלס במגוון מיני שדות נדירים אופייניים לאדמות
הלס של בקעת ערד ,כמו אירוס שחום ,דמומית עבת-שיבולת וקדד מכופל.
כיסוי צומח בן-קיימא :עד 0.5%
מינים שליטים :עשבוניים בני-חלוף
מינים מלווים :בבונגית אוזנית ,סומקן דוקרני
מינים נדירים :פרגה מקרינה ,סומקן דוקרני ,גבסנית שעירה ,קדד מכופל
מינים בסכנת הכחדה :דמומית עבת-שיבולת ,מרווה שסועה ,אירוס שחום
מינים מוגנים  :כחלית ההרים ,סתוונית הנגב ,פרגה אדומה ,סתוונית טוביה ,אירוס שחום ,דמומית
עבת-שיבולת ,מרווה שסועה ,כלנית מצויה
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7.3.2.19

עשבוניים בשלטון סיסנית איג ,עשבוניים בני-חלוף ונואית קוצנית

תיאור טיפוס הצומח :מדרונות בעלי כיסוי צומח מעוצה אפסי כמעט ,וכיסוי צומח עשבוני דל מאד.
נמצא באזור שקרוב להתיישבות בדואית בגבעת דבשת מערב .ככל הנראה מצב השטח העגום נגרם
כתוצאה מלחץ הרעייה החזק.
כיסוי צומח בן-קיימא :עד 0.5%
מינים שליטים :סיסנית איג ,עשבוניים בני-חלוף ,נואית קוצנית
מינים מלווים :אין תיעוד
מינים נדירים :אין תיעוד
מינים בסכנת הכחדה :אין תיעוד
מינים מוגנים :אין תיעוד
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טבלה  .5תצורות צומח וטיפוסי צומח מוכללים
תצורת צומח

שם טיפוס צומח מוכלל

בתה בצפיפות בינונית
בתה פתוחה
בתה פתוחה
בתה דלילה עם שיחים
פזורים
בתה דלילה

בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית ,אכיליאה ריחנית ומתנן שעיר.
בתה פתוחה בשלטון אכיליאה ריחנית ,עשבוניים בני-חלוף ומתנן שעיר.
בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית ,לענת המדבר ומתנן שעיר.

בתה דלילה מאוד ,עם
בתה פתוחה בערוצים
בתה דלילה מאוד עם
שיחים פזורים
בתה דלילה מאד
בתה דלילה מאוד
בתה דלילה מאוד
בתה דלילה מאוד
עשבוניים בני-חלוף עם
מעוצים פזורים
עשבוניים בני-חלוף עם
מעוצים פזורים
עשבוניים בני-חלוף עם
מעוצים פזורים
עשבוניים בני-חלוף עם
מעוצים פזורים
עשבוניים בני-חלוף עם
מעוצים בודדים
עשבוניים בני-חלוף
עשבוניים בני-חלוף

אחוזי כיסוי של צורות החיים
עשבוניים עשבוניים
שיחים בני-שיח
בני -קיימא בני-חלוף
ערוץ צר.
40
3
40
0
תשתית אלוביום.
30
0.5
20
0
משטחי נארי .רעייה כבדה מאד בחלקים הצפוניים.
70
5
15
0
מאפיינים עיקריים

ערכיות
הטיפוס
4
4
5

בתה דלילה עם שיחים פזורים בשלטון אכיליאה ריחנית ,עשבוניים בני-חלוף ורותם המדבר.

1

7

0.5

20

תשתית גיר בנחל.

4

בתה דלילה בשלטון קורנית מקורקפת ,עשבוניים בני-חלוף ומתנן שעיר.
בתה דלילה מאד בשלטון יפרוק תלת-כנפי ,עשבוניים בני-חלוף ומתנן שעיר .בכיפות הצור בתה
דלילה מאד בשלטון נואית קוצנית ,עשבוניים בני-חלוף ולענת המדבר .במישורי לס ,לרוב נמצא רק
היפרוק על רוב השטח.

0

7

1

30

טרשים ,נארי.

5

0

4

1

20

כיפות צור ומדרונות מכוסים בלס .רעייה כבדה.

בתה דלילה מאד בשלטון זוגן השיח ,עשבוניים בני-חלוף ורותם המדבר.

אזור בסקר

נחל טוב ונחל עדשה עליון.
נחל צאלים עליון ,נחל עדשה.
גבעות טוב צפון וגבעות טוב מרכז.
נחל צאלים בגיר ,נחל עדשה בגיר ,נחל
צפירה ,נחל חצרון.
גבעות עדשה.

( 4למישורי גבעות עדשה דרום והר צאלים ,הר
לס –  )5בטח.

1.5

2

0.5

10

סלעי גיר .רעייה כבדה מאד.

4

ממזרח להר אוזנן.

בתה דלילה מאד בשלטון מתנן שעיר ,עשבוניים בני-חלוף ולענת המדבר .בכיפות הצור בתה דלילה
מאד בשלטון נואית קוצנית ,עשבוניים בני-חלוף ולענת המדבר.
בתה דלילה מאד בשלטון מתנן שעיר ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי .בכיפות הצור בתה
דלילה מאד בשלטון נואית קוצנית ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי.
בתה דלילה מאד בשלטון נואית קוצנית ועשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שלישי.

0

7

2

30

טרשים ונארי ,כיפות צור ומדרונות מכוסים בלס.
רעייה כבדה.

4

גבעות עדשה צפון וגבעות עדשה מרכז.

0

4

0.5

25

כיפות צור ומדרונות מכוסים בלס ,רעייה כבדה.

4

גבעות טוב דרום.

0

2

0

10

כיפות צור ,רעייה כבדה מאד.

3

בתה דלילה מאד בשלטון אוכם מדברי ,עשבוניים בני-חלוף ובסיה ערבית.

0

3

0

2

קירטון ורסק קירטוני.

5

גבעת דבשת.
מחשופי קירטון בשטחו המזרחי של
הסקר.

עשבוניים בני-חלוף ,מתנן שעיר ורותם המדבר במישור לא מעובד

1

1

1

80

לס נתרני עמוק ,לא מעובד .מישורי.

5

בקעת קריות ,לס נתרני.

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שני ונואית קוצנית

0

1

0

10

כיפות צור ומדרונות קירטון.

4

הר אוזנן ,הר בדר ,רכס כידוד.

עשבוניים בני-חלוף עם שיחים בודדים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שני ורותם המדבר

1

1

0

10

סלעי גיר .רעייה כבדה.

4

שולי הר צאלים ,כתף חצרון.

עשבוניים בני-חלוף עם שיחים בודדים בשלטון עשבוניים בני-חלוף ,ללא שליט שני וצלף מצרי

1

1

1

10

מצוקי גיר ודולומיט.

5

מצוקי נחל צפירה ,מצוקי נחל צאלים.

עשבוניים בני -חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון סיסנית איג ,עשבוניים בני-חלוף ונואית קוצנית.

0

0.5

0

20

טרשים ,רעייה כבדה.

2

עשבוניים בני-חלוף בשדות מעובדים בלס
עשבוניים בני-חלוף בשדות מעובדים בלס נתרני.

0
0

0
0

0
0

30
90

לס עמוק ,מעובד ברובו.
לס נתרני בבקעות וערוצים ,מעובד.

5
5
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7.3.3


בתי-גידול מיוחדים

שדות חקלאות מסורתית בלס ומישורי לס

שדות מעובדים בדרכים מסורתיות (אקסטנסיביים) על תשתית לס ,כוללים למעשה את רוב שטחי
הלס בסקר ,בקרבה להתיישבות הבדואית בגבעת דבשת מערב .בשדות האלה לרוב מופיעים מינים
שאינם גדלים בבתי הגידול הטבעיים מסביב ,חלקם נדירים ובסכנת הכחדה .בין המינים האופייניים
לשדות שנמצאו בשטח הסקר:
אירוס שחום :מין בסכנת הכחדה ,אנדמי לישראל ולמערב ירדן ,שגדל בשולי חקלאות מסורתית
ובגבעות מתונות בבקעת ערד.
דמומית עבת-שיבולת :מין בסכנת הכחדה שגדל במישורי לס ובחקלאות מסורתית.
מרווה שסועה :מין בסכנת הכחדה שגדל בשולי חקלאות מסורתית בהרי יהודה ובבקעת ערד.
גבסנית שעירה :מין נדיר מאד ,אופייני לשדות לס ולמישורי לס בצפון הנגב.
קדד מכופל :מין נדיר מאד ,אופייני לשדות לס ולמישורי לס בבקעת ערד ולשדות בחבל מעון.
רכפת הצבעים :מין נדיר מאד ,אופייני לשדות לס ולמישורי לס בבקעת ערד ,וגדל גם בשדות
חקלאות מסורתית בחבל מעון ועל בזלת בגולן .בשטח הסקר מופיעה בבקעת קריות ובבקעת ערד.
פרגה מקרינה :מין נדיר למדי של שדות לס וחול-לס בצפון הנגב .בשטח הסקר מופיעה בשדות
בקעת ערד.
צלע-שור איזמלנית :מין נדיר למדי ,שגדל לרוב בשדות חקלאות מסורתית ,אבל גם על מדרונות
טרשיים מכוסים בלס .בשטח הסקר מופיעה בשדות בקעת ערד ובמדרון הר חרדון.
סומקן דוקרני :מין נדיר למדי שגדל בשדות לס ומישורי לס בבקעת ערד ובבקעת באר-שבע .ייתכן
שבית-גידולו הטבעי נפגע משמעותית בעשורים האחרונים ,ושאוכלוסיותיו התמעטו .בשטח הסקר
מופיע בשדות בקעת ערד.


שדות חקלאות מסורתית על רנדזינה ,בעמקים ובערוצים

שדות מעובדים בדרכים מסורתיות על תשתית רנדזינה ולס מעורב ברנדזינה ,שנמצאים לאורך גבול
הסקר הצפוני בחציו המערבי ,באדמות עמוקות שנאספות בעמקים שנוצרים בערוצים שמנקזים את
דרום הר חברון ,וזורמים אל נחל עדשה .בית הגידול בשדות אלה דומה מאד לזה שמצוי בשדות
הגבוהים של חבל מעון ,וזרעים מהשדות הגבוהים מגיעים אל השדות בעמקים דרך הערוצים ,מה
שתורם לדמיון בהרכב חברת הצומח ביניהם .בין המינים שאופייניים לשדות שנמצאו במהלך הסקר:
אנדרוסק חד-שנתי :מין בסכנת הכחדה שגדל בשדות חקלאות מסורתית בהרי יהודה.
קרן-יעל סורית :מין בסכנת הכחדה שגדל בשדות חקלאות מסורתית בהרי יהודה.
דקורניה מנוצה :מין אפיזודי שגדל בשדות חקלאות מסורתית ובמעונות מופרים בהרי יהודה .למרות
שדקורניה מנוצה נמצאה דווקא במדרון הר חרדון ,זה אינו בית הגידול האופייני שלה .סביר להניח
שהצמח הבודד שנמצא נבט מזרע שהגיע עם צאן או גמלים שרעו לפני כן בשדה שבו גדלה דקורניה.
קדד דמשקאי :מין נדיר מאד שגדל בשדות חקלאות מסורתית בהרי יהודה.
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תודרה מצוייצת :מין נדיר מאד שגדל בשדות חקלאות מסורתית בהרי יהודה.
מרווה קוצנית :מין נדיר למדי שגדל בשולי חקלאות מסורתית בעיקר בבקעת ערד ,בקעת באר-
שבע ובחבל מעון .בשטח הסקר מופיעה בשדות הצפוניים ובערוץ נחל עדשה בגיר.
סייפן התבואה :מין שכיח יחסית בארץ ,אך מתמעט ,ונדיר באזור הסקר .בחבל מעון מוצאים צורה
קטנה יותר ,שייתכן שמהווה צורת מעבר או צמחים בני-כלאיים ,בינו לבין סייפן סגול.
ציפורנית מחורטת :מין נדיר למדי שגדל בשולי חקלאות מסורתית בהרי יהודה .מחוץ לשטחי הגדה
היא נדירה מאד.


שטחי בור לא מעובדים על תשתית לס נתרני (רנדזיני)

בקעת קריות היא עמק גדול שמכיל אדמה עמוקה ופוריה ,ומהווה בית-גידול יוצא דופן ,ייחודי ונדיר
שהיה שכיח בעבר בארץ ,אך כמעט שנכחד – אדמת עמקים לא מעובדת ,ובה מינים נדירים רבים.
ביניהם:
דרדר אשקלון :מין בסכנת הכחדה ,אופייני לשדות בור ולכיסי קרקע עמוקה במדרונות טרשים.
אנדמי לישראל ולמערב ירדן.
פרודותיים מכורבלות :מין נדיר מאד שאופייני לחקלאות מסורתית בהרי יהודה.
עקר שעיר :מין נדיר מאד שאופייני למעונות גבוהים.
ולריינית שתי-שיניים :מין נדיר מאד שאופייני לחקלאות מסורתית בהרי יהודה.
ולריינית קשת-פרי :מין נדיר מאד שאופייני לחקלאות מסורתית בהרי יהודה.
זמזומית הערבות :מין נדיר מאד שמעמדו הטקסונומי אינו ברור בארץ .אופייני למישורים עשבוניים.
גביעונית הלבנון זן ערבית :מין שכיח בצפון הארץ ונדיר מאד בנגב .בבקעת קריות גדלה אחת
האוכלוסיות השופעות ביותר בארץ ,ששייכת לזן בעל פרחים בגוון ארגמני כהה .הזן כהה הכותרת
נדיר ביותר בארץ .בשטח הסקר מופיעה רק בבקעת קריות.
פשתה גדולה :מין נדיר למדי בעל פרחים צהובים גדולים ,שאופייני לאדמות בור עמוקות ולשולי
חקלאות מסורתית .בשטח הסקר מופיעה רק בבקעת קריות.
סייפן סגול :מין נדיר למדי בארץ ,ש אופייני לאדמות בור עמוקות ולשולי חקלאות מסורתית על לס
ועל רנדזינה .בשטח הסקר מופיע בבקעת קריות ובשדות הצפוניים.
כדן אשכולי (נאה) :מין תדיר בארץ ,אך נדיר באזור הסקר ,שאופייני לאדמות בור עמוקות ולשולי
חקלאות מסורתית .בשטח הסקר מופיע בבקעת קריות ובשדות הצפוניים.
חבלבל המשי :מין נדיר למדי בארץ ,בעל פרחים ורודים בולטים .אופייני למישורי לס ,לשדות לס
ולאדמות בור עמוקות וכבדות .גדל בעיקר בצפון הנגב על לס ,ובשולי רמות יששכר על בזלת .בשטח
הסקר מופיע רק בבקעת קריות.
שעמון מצולע :מין נדיר למדי בארץ ,בעל סוככי פריחה צהובים גדולים ופירות מאדימים ויפים.
אופייני לאדמות בור עמוקות וכבדות .בבקעת קריות נמצאת אוכלוסייה גדולה .בשטח הסקר מופיע
רק בבקעת קריות.
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טרשים וסלעים במעונות גבוהים

סלעים קשים שאינם חדירים למים יוצרים סביבם בית-גידול משופר כתוצאה מהנגר העילי שהם
גורמים .במפנים צפוניים ובמקומות גבוהים ,בתי-גידול כאלה עשויים לאכלס אוכלוסיות שרידיות של
מינים נדירים ,שהיו נפוצים במרחב בתקופות קדומות ,ונסוגו לבתי הגידול המשופרים לאחר שינוי
בתנאי הסביבה .בין המינים החשובים שמופיעים בבתי-גידול אלה בשטח הסקר:
סיברה ננסית :מין נדיר מאד בארץ שמוכר באתר אחד בלבד מחוץ לחרמון ,והתגלה במסגרת
הסקר.
צללית בינונית :מין נדיר מאד בארץ שמוכר מכחמישה אתרים מחוץ לחרמון .התגלה באתר חדש
במסגרת הסקר במדרון הר חרדון.
ברומית רבת-מלענים :מין נדיר מאד שאופייני למעונות גבוהים ויובשניים .בשטח הסקר גדל במדרון
הר חרדון.
בואסיירה מצוייצת :מין נדיר מאד שאופייני למעונות גבוהים ויובשניים .בשטח הסקר גדל בכמה
נקודות – בהר חרדון ,ברכס כידוד ,בהר בדר ובכתף חצרון.
ציפורנית משוננת :מין נדיר מאד שאופייני למדרונות טרשיים בחגורת הספר ולמשטחי סלע בצפון
הנגב .בשטח הסקר גדלה על טרשים בשולי בקעת קריות.
נרדורית מזרחית :מין נדיר למדי שאופייני לטרשים במעונות גבוהים ולשולי חקלאות מסורתית.
בשטח הסקר גדלה בהרבה נקודות בגבעות עדשה ,גבעות טוב ,כתף חצרון ,רכס כידוד ,הר חרדון
ועוד.
צלע-שור ערבתית :מין נדיר למדי בארץ שאופייני לטרשים ,לשדות לס ולחולות .גדלה בשטח הסקר
בהר חרדון ובאתר נוסף מצפון לנחל עדשה בגיר.
בר-דרבן צהוב :מין נדיר למדי בארץ שאופייני למדרונות טרשיים מכוסים בלס ,לשדות לס ולאבן-
חול .בשטח הסקר גדל במספר אתרים – ביניהם מדרון הר חרדון ומדרונות נחל צפירה.


מצוקים

בשטח הסקר קיימים מצוקים מעטים ,בעיקר במורד נחל צאלים ,ובנקודה אחת בנחל צפירה .בתי
הגידול המצוקיים מהווים בית-גידול לצמחים שאינם גדלים על המדרונות המתונים יותר ,ושנדרשים
להם קירות סלע תלולים .בין המינים האופייניים למצוקים שמופיעים בשטח הסקר:
אוג קוצני :שיח ירוק-עד ממשפחת האלתיים שאופייני לבתי-גידול מצוקיים במדבר יהודה ובהר
הנגב ,ומגיע בהם לשלטון לעיתים קרובות – למשל בנחל מכמש ובנחל קלט .בשטח הסקר מוכר
פרט אחד בלבד של אוג קוצני ,במצוק נחל צאלים.
זיף-נוצה מחוספס :עשב רב-שנתי בן-קיימא בעל שיבולת ארוכה ושעירה .אופייני לקירות סלע
בחבל הים-תיכוני ובמדבר .בשטח הסקר גדל במצוק נחל צפירה ובמצוקי נחל צאלים.
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צלף מצרי :שיח ירוק עד בעל עלים מכחילים דמויי מטבע ופרח לבן גדול וריחני שנפתח לקראת
הערב ומושך רפרפים גדולים .צלף מצרי הוא שיח אופייני למצוקים ולקירות סלע ,וגדל במצוק נחל
צפירה ובמצוקי נחל צאלים.
בצלציה ארץ-ישראלית :גיאופיט ממשפחת הסתווניתיים .הבצלציה גדלה במדרונות טרשיים,
בסדקי סלעים ובחולות .בצלציה לא נצפתה בשטח הסקר (ולא בוצעו דיגומים בעונת הפריחה שלה
– בסתיו) אך אוכלוסייה קטנה נצפתה בסלעים שבצד השביל שעולה אל ברכה צפירה ,וסביר מאד
להניח שהיא נמצאת גם במצוקי נחל צאלים שממערב לה ,בשטח הסקר.


מחשופי קירטון ורסק קירטוני

לאורך גבול שטח הסקר המזרחי נמצאים מספר מחשופי קירטון בראשי גבעות ושכבות עבות של
רסק סלעי קירטון למרגלות מדרונות אחדים ,עליהם מפותח טיפוס צומח מיוחד – בתת אוכם מדברי.
הסלע הרך והמחלחל הזה יוצר בית-גידול קשה ויובשני במיוחד ,שאופייניים לו מספר מינים
בלעדיים:
אוכם מדברי :בן-שיח כדורי בגוון ירוק כהה ,בעל עלים בשרניים דמויי נקניקיה דקה .אוכם מדברי
אנדמי לבקעת הירדן ,למדבר יהודה ולנגב ,ושולט במחשופי קירטון במדבר יהודה ולאורך בקעת
הירדן .בשטח הסקר הוא יוצר במחשופים טיפוס צומח מיוחד בשלטונו.
כדן נימי :גיאופיט קטן-קומה בעל פרחים סגולים-כחולים כהים דמויי כד .כדן נימי הוא אקוטיפ יובשני
של כדן סגול ,שהופרד לאחרונה למין בפני עצמו ,אנדמי למדבר יהודה ולהר הנגב .יוצר מקבצי
פריחה יפים שבולטים בצבעם על המדרונות הקירטוניים בשטח הסקר.
ציפורנית חדת-שיניים :מין בסכנת הכחדה ,אנדמי לישראל ולירדן ,שגדל בעיקר בבקעת הירדן
מאזור יריחו וצפונה .ציפורנית חדת-שיניים אופיינית לבתי-גידול קירטוניים ולטרשים ,והאתר הקרוב
ביותר המוכר שבו היא גדלה הוא ליד צומת חתרורים .ב 1930-היא דווחה על-ידי נוח נפתולסקי
מהר בדר ,ולא נמצאה מאז באזור .במהלך הסקר לא מצאנו אותה ,אך ייתכן שקיימת באזור
אוכלוסייה ,שאתר חתרורים מהווה את שוליה הדרומיים.

תמונה  .12שדות חקלאות מסורתית בשטחו הצפוני-מערבי של הסקר .צילום :הילה גיל קליין
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7.3.4

מיני צמחים בסכנת הכחדה ,נדירים ,אנדמיים ומיוחדים

7.3.4.1

מבוא

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,
 ;2007שמידע ועמיתיו .)2011 ,במינים אלה עוסק הסעיף הבא.
בסעיף שלאחר מכן ,ישנה התייחסות גם למינים נדירים ברמה הארצית ,שמשתייכים לקטגוריות
השכיחּות( R :נדיר למדי)( RP ,נדיר)( RR ,נדיר מאוד)( O ,על סף הכחדה) – ברשימת צמחי הבר
של ארץ ישראל וסביבותיה ,גם אם אינם נתונים בסכנת הכחדה (פרגמן ועמיתיו ;1999 ,בתוספת
עדכונים נקודתיים של מימי רון ,דר בן נתן ובר שמש) .מוזכרים בו גם מינים נדירים בתחום הסקר
– כלומר ,מינים שאינם נדירים ברמה הארצית ,אך מופיעים בתחום הסקר באתר אחד או באתרים
בודדים ,ויש חשיבות אזורית לשימורם ,וכן מינים אנדמיים שאינם נדירים.
מכיוון שבנגב יש מיעוט תצפיות יחסית לאזור הים-תיכוני ( ,)Levin & Shmida, 2007מפות
התפוצה של חלק מהמינים הנדירים אינן מהימנות דיין .מבחינה זו ,לתצפיות שבוצעו בסקר הנוכחי
יש ערך רב בשיפור המיפוי של מיני הצמחים הנדירים .המידע לגבי מינים נדירים ובסכנת הכחדה
של צמחים 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).



ספר ואתר הצמחים בסכנת הכחדה (שמידע ופולק ;2007 ,שמידע ועמיתיו)2011 ,



תיעוד בסקר הנוכחי.

יש להדגיש שמיפוי ורישום הצומח בסקר הנוכחי נועדו למטרות אפיון יחידות הצומח ולא איפשרו
חיפוש שיטתי של מינים נדירים .עם זאת ,נרשמו כמובן מינים נדירים שנצפו במהלך ביצוע תרשימי
הצומח המפורטים ,או שנראו בתצפיות מקריות .כפי שהוזכר בהקשר לשיטות העבודה ,נוכחות
מינים נדירים מהווה מרכיב משמעותי בהערכה הבוטנית של טיפוסי צומח ושל יחידות צומח.
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7.3.4.2

תוצאות – מיני צמחים בסכנת הכחדה

במאגרי המידע ובסקר הנוכחי תועדו  11מינים בסכנת הכחדה 2בתחום הסקר .בהסתכלות על בתי
הגידול האופייניים למינים אלו – כולם מלבד שניים (אכילאת ארם-צובא וציפורנית חדת-שיניים) הם
מינים ש אופייניים לשולי חקלאות מסורתית בשדות בור על קרקע עמוקה ,לסית או אחרת ,ולעיתים
נמצאים גם באדמות מישוריות עמוקות מסוגים דומים ,שאינן מעובדות (שמידע ופולק.)2007 ,
אכילאת ארם-צובא אופיינית למדרונות סלעיים בהרים ,וככל הנראה נכחדה משטח הסקר ,אם כי
קיים אתר מוכר נוסף ,קרוב לגבול שטח הסקר .היא נאספה בשנות ה '80-של המאה ה 20-על-ידי
אבינעם דנין במדרון הר חרדון ,ולא אותרה במהלך הסקר ,למרות חיפוש יסודי.
ציפורנית חדת-שיניים היא מין אנדמי לבקעת הירדן ולהרי אדום ,ומופיעה בעיקר באזור יריחו וצפונה
במדרונות קירטון יובשניים .תצפית של נפתולסקי מ 1930-מאזור הר בדר נחשבה למוטלת בספק,
אך תצפית במין באזור חתרורים (מימי רון ,בר שמש ,דר בן נתן ושוקה רווק ,תצפית משנת ,2016
אתר מינים בסכנת הכחדה) מרמזת שקיימת אוכלוסייה באזור דרום מדבר יהודה ,ולכן בחרנו
להתייחס לתצפית הזו ,אף כי לא צפינו במין במהלך הסקר.
מין בסכנת הכחדה נוסף שדווח בעבר משטח הסקר ולא אותר במהלך הסקר ,או בשנים האחרונות
בכלל ,הוא בר-דרבן מזרחי .הדיווח מוטל בספק ,וייתכן שהמין אינו נמצא בשטח הסקר ,או שנמצא
בו באופן אפיזודי וחד-פעמי.
כאמור ,המינים בסכנת הכחדה בשטח הסקר מתרכזים בעיקר סביב אזורי החקלאות המסורתית
לאורך גבול הסקר המערבי – בבקעות הצפוניות של ערוצי נחל עדשה ,בבקעת קריות ובשלוחת
הלס של בקעת ערד – בגבול הדרומי-מערבי של השטח .מבין המינים הנדירים והמינים על-סף איום
שנצפו ודווחו בשטח הסקר ,רבים מהם אופייניים לאותו בית-גידול ,אך אחרים נמצאים במדרונות
סלעיים על גיר קשה או על נארי ,ובמשטחי סלע .בתי-גידול אלה ,ובמיוחד שטחי החקלאות
המסורתית ,עשירים במיני צמחים ייחודיים ונדירים ,שחלקם אנדמיים.

2סכנת ההכחדה מבוטאת ב'-מספר האדום' שמחושב על-ידי שקלול מספר מרכיבים שקשורים לתכונות הצמח ,לתפוצתו
ולבית-גידולו .את פירוט החישוב ניתן למצוא בספר האדום (שמידע ופולק .)2007 ,מספר אדום  2.5נחשב על סף איום
(קטגוריית  NTעפ"י דירוג  .)IUCNמספר אדום מעל  3נחשב בסכנת הכחדה (אין ערכי ביניים בין  2.5ל .)2.3-מספר
אדום קטן מ 5.2-אינו נחשב בסכנה .ככל שהמספר גבוה יותר סכנת ההכחדה גדולה יותר.
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טבלה  .6מיני צמחים בסכנת הכחדה בתחום הסקר.
מקרא לעמודת האנדמיות (עפ"י פרגמן ועמיתיו – EI :)1999 ,אנדמי לישראל בלבד;  – EPאנדמי לישראל ולירדן.
נצפה בסקר התצפיות העדכנית ביותר
מספר
מידע נוסף
בית-גידול
שם המין
בתחום הסקר
הנוכחי
אדום
אוכלוסייה שנצפתה ב 1970-ע"י דנין נמצאה מחדש במסגרת
בקעת ערד2020 ,
+
 4.2שדות לס וגבעות לס
אירוס שחום
הסקר.
טרשיות
נכחדה ממדרון הר חרדון.
הר חרדון1984 ,
 מדרונות סלעייםאכילאת ארם-צובא
גבעות עדשה צפון 2020 ,אתר חדש בגבעות עדשה צפון.
+
 3.2חקלאות מסורתית
אנדרוסק חד-שנתי
תצפית מתל-קריות נתונה בספק.
תל קריות2003 ,
 3.7חקלאות מסורתית
בר-דרבן מזרחי
ושדות בור
גבעות עדשה דרום ,בקעת אוכלוסייה גדולה במיוחד נמצאת בשדות הלס של בקעת ערד,
+
 4.2מישורי לס ושדות
דמומית עבת-שיבולת
וחודרת לשטח הסקר מדרום.
ערד2020 ,
מעובדים בלס
אתר חדש בהר חרדון .צמח אפיזודי נדיר ביותר שנצפה בארץ
הר חרדון2020 ,
+
 4.2חקלאות מסורתית
דקורניה מנוצה
רק  5פעמים עד כה.
מין אנדמי לישראל וירדן ,בקעת קריות והר עמשא מהווים את
בקעת קריות2020 ,
+
 4.2חקלאות מסורתית
דרדר אשקלון
האוכלוסייה הגדולה ביותר שלו.
ושדות בור
מין אנדמי לישראל ,בגבול תפוצתו הדרומי-מזרחי.
בקעת קריות2018 ,
+
 4.7חקלאות מסורתית
זמזומית ורבורג
ושדות בור
אתר חדש בבקעת ערד.
בקעת ערד2020 ,
+
 3.7חקלאות מסורתית
מרווה שסועה
הר בדר1930 ,
 3.2טרשים ,קירטון
ציפורנית חדת-שיניים
גבעות עדשה צפון 2019 ,אתר חדש בגבעות עדשה צפון.
+
 3.2חקלאות מסורתית
קרן-יעל סורית
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7.3.4.3

תיאור המינים שנמצאים בסכנת הכחדה ונצפו במהלך הסקר:

במהלך עבודת השדה תועדו שמונה מינים שנמצאים בסכנת הכחדה .שניים מהמינים נמצאו בשדה
חקלאות מסורתית בעמק ,שניים בשטחי הבור בבקעת קריות ,שלושה בשולי שדות בלס של בקעת
ערד ,ואחד במדרון סלעי בהר חרדון .מבין המינים שנצפו ,ארבעה תועדו תוך כדי ביצוע תרשימים
מפורטים ,וארבעה בתצפיות נקודתיות מקריות .להלן תיאורי המינים ומקומות הימצאותם:


אירוס שחום :גיאופיט מסקציית  Oncocyclusבסוג אירוס ,בעל פרח גדול ומרשים בגוונים
שנעים בין ארגמן לשחור .גדל בבקעת ערד – באר-שבע וברמות הגבוהות של ירדן .אוכלוסיות
קטנות יותר ממשיכות בארץ אל תוך רכסי מדבר יהודה ומדבר שומרון – בחבל מעון וצפונה עד
נחל מכוך .אוכלוסיות נוספות שטיבן אינו ברור גדלות בדרום הגולן .השנה התגלתה במהלך
הסקר אוכלוסייה קטנה של המין שנמצאה לראשונה ע"י אבינעם דנין בשנת  ,1970ולא דווחה
מאז – במשאר טרשי קטן בין שדות הלס של בקעת ערד.

תמונה  .13אירוס שחום בבקעת ערד .צילום :דר בן נתן



אנדרוסק חד-שנתי :עשב חד-שנתי קטן ממשפחת הרקפתיים ,קרוב ודומה לסוג בכור-אביב
שמשמש בגינון .גדל ברמות גבוהות ובשדות חקלאות מסורתית .נפוץ למדי בחרמון וברמת אדום
שבדרום ירדן ,אך נדיר ביותר ממערב לירדן ונמצא בסכנת הכחדה .מרבית האוכלוסיות נמצאות
בשדות של חבל מעון ובאזורים שסביבו .אוכלוסייה בודדת ידועה מהר הנגב הגבוה .במסגרת
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הסקר התגלה פרט בודד ב 2019-בשדה באגן הניקוז של נחל עדשה ,וב 2020-נמצאו באותו
שדה מאות פרטים .פרט בודד נוסף נמצא בערוץ נחל עדשה ב .2020-ככל הנראה מדובר
באירוע אפיזודי של זרעים שנשטפו מהשדות הגבוהים במי השטפונות ,וחלקם נבטו בערוץ
הנחל.

תמונה  .14אנדרוסק חד -שנתי בגבעות עדשה צפון .צילום :דר בן נתן



דמומית עבת-שיבולת :עשב חד-שנתי בעל פרחים גדולים ובולטים ,דמויי צלחת ,בגוון כתום
בוהק ובעלי מרכז שחור .דמומית עבת-שיבולת יוצאת דופן בין פרחי הנוריתיים בארץ בצבעה
הכתום הזוהר .גדלה במישורי לס ובחקלאות מסורתית בשדות לס ובדרום הרי יהודה ,בעיקר
בחבל מעון .בבקעת ערד גדלה אוכלוסייה שופעת ,שמהווה את רוב שטח תפוצת המין בישראל.
אוכלוסייה זו חודרת לשטח הסקר בשדות הלס של בקעת ערד .פרטים בודדים פזורים גדלים
גם בבקעות לס קטנות בגבעות עדשה צפון ,ועל הגבעות הלסיות הנמוכות שסביבן.

תמונה  .15דמומית עבת -שיבולת בבקעת ערד .צילום :דר בן נתן
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דרדר אשקלון :עשב רב-שנתי קצר-חיים בעל שושנת-עלים גדולים בבסיסו ,שפורח בסוף
האביב .אנדמי לישראל ולירדן ,אך רוב אוכלוסיותיו גדלות בארץ .באזור הר עמשא ובקעת קריות
נמצאת האוכלוסייה הגדולה ביותר בארץ – ואולי הגדולה ביותר בעולם .בתחום הסקר נמצא
דרדר אשקלון רק בבקעת קריות ,שם גדלים עשרות צמחים על אדמת לס מעורבת ברנדזינה
כהה ,עמוקה ולא מעובדת .בקעת תל-קריות היא מהמקומות הבודדים בארץ שבהם נותר בית-
גידול כזה במצבו הבלתי מופר.

תמונה  .16דרדר אשקלון בבקעת קריות .צילום :דר בן נתן



מרווה שסועה :עשב רב-שנתי נמוך בעל שושנת עלים בבסיס הצמח .העלים בעלי צורה אופיינית
ייחודית למין זה ומזכירה צורת אלמוג .נצפתה בעבר בתל קריות ובגבעות הלס הדרומיות
שממזרח לתל-ערד בשנות ה '80-של המאה הקודמת ,אך בשנים האחרונות לא נצפתה מדרום
להר עמשא .במסגרת הסקר נמצאה אוכלוסייה יפה בגבול הסקר הדרומי ,בשולי חקלאות
מסורתית על לס בהיר של בקעת ערד .בתחום הסקר נמצא פרט אחד בלבד ,אך מעברו השני
של כביש הגישה לבא"ח טוב נמצאים עוד כ 20-פרטים נוספים .זהו צמח נדיר ביותר בארץ,
שמוכר כיום בכחמישה אתרים בלבד.

תמונה  .17מרווה שסועה בבקעת ערד .צילום :דר בן נתן

-109-

גיל קליין ועמיתיה ( )2021סקר מסדרון יתיר  -רמת מדבר יהודה – דו"ח סופי



שום קולמן :גיאופיט קטן בגובה  25-10ס"מ ותפרחת מקובצת של פרחים בגוון לבנבן .התגלה
לראשונה ב ,1991-אז פרחו בגן בוטני בקטניה (סיציליה) בצלים שנאספו בנגב במשלחת בוטנית
של איגוד  OPTIMAבשנת  .1989ב 2007-נמצא וזוהה הצמח מחדש בבאר שבע ,ובשנים
שלאחר מכן התגלה באתרים בודדים באזור דימונה .בקיץ  2019התגלו אתרים רבים במדבר
יהודה במסגרת הסקר ,והתברר שהוא נפוץ למדי במדרונות טרשים מכוסי לס ובמדרונות
מכוסים בשברי צור .ב ,2020-גם בזכות הנתונים שנאספו במסגרת הסקר ,הוחלט להוציאו
מרשימת המינים בסכנת הכחדה .עדיין מדובר במין אנדמי לישראל ,אך ככל הנראה אינו נדיר
במיוחד בדרום מדבר יהודה ,בצפון הנגב ובהר הנגב הנמוך.

תמונה  .18שום קולמן במדרונות נחל צפירה .צילום :דר בן נתן

7.3.4.4

תוצאות – מיני צמחים נדירים שאינם בסכנת הכחדה

בשימוש בנתוני רט"ג שנאספו בשנים האחרונות ובתצפיות בסקר הנוכחי ,תועדו  118מיני צמחים
שסווגו לקבוצות הבאות:
 .1מינים נדירים ארצית (שאינם בסכנת הכחדה) :בקבוצה זו נמנים צמחים מקבוצות השכיחּות R,
( RP, RR, Oפרגמן ועמיתיו ,)1999 ,שלחלקם יש 'מספר אדום' עד ( 2.5על-סף איום) 34 .מינים
נכללו בקבוצה זו בתחום הסקר הנוכחי ,מתוכם  15כלולים בקטגוריות מינים נדירים מאד או
מינים על-סף איום של הספר האדום (שמידע ופולק ;2007 ,שמידע ועמיתיו.)2011 ,
 .2מינים נדירים אזורית ( 77מינים) :מינים שאינם מוגדרים כנדירים בקנה המידה הארצי ,אך
נדירים בתחום הסקר וחלקם אף עלולים להיכחד מאזור זה.
 .3מינים אנדמיים ותת-אנדמיים ( 6מינים; עמודת האנדמיות בטבלה  :)7מינים בלעדיים לישראל
שאינם בסכנת הכחדה או נדירים (אלו תוארו כבר באחת מהקטגוריות הקודמות).
רשימת המינים ששייכים לקבוצות אלה נמצאת בטבלה  .7מינים מקטגוריות נדירים מאד ועל-סף
איום מוצגים גם במפה  ,13יחד עם המינים בסכנת הכחדה.
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7.3.4.5


פירוט על מינים נדירים נבחרים שתועדו בסקר הנוכחי:

סיברה ננסית :עשב חד-שנתי קטן ולא בולט ממשפחת המורכבים שגדל במדרונות טרשיים
בהרים גבוהים .סיברה ננסית הייתה מוכרת בארץ רק בחרמון ,עד שהתגלתה האוכלוסייה בת
עשרות פרטים במדרון הר חרדון ב 2020-במסגרת הסקר הנוכחי .לא הוכנסה עדיין לרשימת
המינים בסכנת הכחדה בישראל ,מכיוון שבית הגידול שלה אינו מאויים ,ולכן במידה שיימצאו
בהמשך אתרים נוספים שלה במדבר יהודה ובהרי יהודה – היא לא תעמוד בקריטריונים
הדרושים למין בסכנת הכחדה .בינתיים ,אף על פי שכרגע ידוע אתר יחיד שלה מחוץ לחרמון,
היא נכנסה לרשימת המינים הנדירים מאד ,ואם לא יימצאו אתרים נוספים שלה בעתיד הקרוב,
היא צפוייה להיכנס לרשימת המינים בסכנת הכחדה.



ולריינית שתי-שיניים :עשב חד-שנתי זעיר בעל פרחים בגוון לילך-ורדרד ,שגדל בשדות
חקלאות מסורתית ובשוליה .גדלה בשדות חקלאות מסורתית בחבל מעון ,ובאתרים בודדים בהר
הנגב הגבוה .במסגרת הסקר נמצא המין בדיגום מפורט בבקעת קריות ,יחד עם מין נדיר מאד
נוסף ,קרוב ודומה לו – ולריינית קשת-פרי .שני המינים הללו גדלים בשדות הגבוהים של חבל
מעון ,וניתן לראות באתר בקעת קריות את קצה רצף האוכלוסיות הגדולות של הרי יהודה.



קדד מכופל :עשב חד-שנתי קרח ומכחיל בכל אבריו .בעל פרחים לבנים ופרי שהוא תרמיל נפוח
דמוי סירה .מין נדיר מאד בארץ שגדל בשולי חקלאות מסורתית ,בעיקר בשדות הלס של בקעת
ערד ,אך גם בשדות הגבוהים של הרי יהודה בחבל מעון .ב 2019-נמצאו מספר פרטים בשדה
חקלאות מסורתית בגבעות עדשה צפון ,יחד עם קדד דמשקאי ,אנדרוסק חד-שנתי ,קרן-יעל
סורית ותודרה מצוייצת .ב 2020-נמצאה אוכלוסייה נוספת בשדות החקלאות המסורתית על לס
של שולי בקעת ערד ,יחד עם דמומית עבת-שיבולת וגבסנית שעירה.



קדד דמשקאי :עשב חד-שנתי קרח ומכחיל בכל אבריו ,בעל פרחים לבנבנים-סגלגלים או לבנים,
ופרי צר וארוך ומאונקל בקצהו ,דמוי קרן .מין נדיר ביותר בארץ ,שמוכר בעיקר מהר הנגב הגבוה.
במסגרת הסקר התגלתה אוכלוסייה שופעת בשני שדות סמוכים ,באגן הניקוז של נחל עדשה,
בגבול הצפוני של שטח הסקר ,בחברת מינים בסכנת הכחדה ונדירים נוספים .ב 2003-נצפה
המין על-ידי מימי רון בשדה סמוך נוסף בתחום הסקר.



גבסנית שעירה :עשב חד-שנתי זקוף בעל פרחים לבנים קטנים שמתבדרים על עוקצים נימיים
ארוכים .גבסנית שעירה דומה יותר במראה הכללי למינים בסוג ציפורנית ,אך מבנה הפרי
והזרעים שלה שונים ,ומאפיינים אותה כמין בסוג גבסנית .מין נדיר מאד בארץ ,שגדל בעיקר
בשדות חקלאות מסורתית על לס בבקעת ערד ובבקעת באר-שבע ,ואוכלוסיות קטנות שלו
פזורות גם בשדות מסורתיים בחבל מעון ובאזור דימונה וירוחם .בשטח הסקר גדלה שלוחה של
אוכלוסיית בקעת ערד ,בשדה חקלאות מסורתית על לס בהיר.



פרודותיים מכורבלות :עשב חד-שנתי ממשפחת הפואתיים ,בעל פרחים זעירים ולבנים ופרי
בעל פרודות מצוייצות ומשוננות ,מעוקלות מעט ומזכירות כרבולת .זהו מין נדיר ביותר בארץ
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שגדל כמעט רק בשדות החקלאות המסורתית בהרי יהודה ובמדבר שומרון ,בחבל מעון וצפונה
משם עד אזור ג'נין .מעט מאד אתרים ידועים מחוץ לשטחי הגדה .במסגרת הסקר נמצא המין
בבקעת קריות ב .2020-ניתן לראות אתר זה כקצה אוכלוסיית חבל מעון.


עקר שעיר :עשב חד-שנתי נמוך ממשפחת הדגניים ,בעל שיבולת צפופה ושעירה שמזכירה את
צורת השיבולת של מינים מקומיים בסוג בן-חיטה .נפוץ למדי בחרמון הישראלי ,אך נדיר ביותר
מדרום לו ,וככל הנראה נצפה פעמים ספורות ממערב לירדן ב 30-השנים האחרונות .אוכלוסיות
שלו מוכרות בהר הנגב הגבוה ובהרי יהודה .ב 2020-נצפה המין בבקעת קריות.



ברומית רבת-מלענים :עשב חד-שנתי ממשפחת הדגניים ,בעל שיבולת צפופה דמויית איזמל
רחב .גדלה במדרונות טרשיים בהרים גבוהים ונפוצה בחרמון .בארץ-ישראל המערבית היא
נדירה מאד ,אם כי שכיחה יותר יחסית בהר הנגב הגבוה .ב 2020-נמצאה במדרון הר חרדון.



ציפורנית משוננת :צמח חד-שנתי זקוף ממשפחת הציפורניים .מין נדיר אופייני לחגורת הספר,
ויוצר אוכלוסיות גדולות יחסית באזור הר עמשא ,גבעות להב ודרום-מזרח חבל לכיש .במסגרת
הסקר נמצאה אוכלוסייה של ציפורנית משוננת תוך כדי דיגום מפורט בבקעת קריות ,שם היא
גדלה בשולי שטח הבור ,על כתמי טרשים קטנים .סביר להניח שמקבצים נוספים נמצאים גם
בגבעות טוב ,אם כי המין לא אותר שם במסגרת הסקר.



בואסיירה מצוייצת :עשב חד-שנתי קטן ונמוך בעל שיבוליות מרובות מלענים ,הגדל במדרונות
טרשיים במעונות גבוהים .אופיינית לחגורת הספר בארץ ,ונדירה מאד בחרמון (בניגוד לרוב
צמחי המעונות הגבוהים ,ששכיחים בחרמון ונדירים בשאר הארץ) .היא נמצאת במספר אתרים
רב יחסית בהר הנגב הגבוה ובמדבר יהודה .במסגרת הסקר נמצאה בכמה אתרים ,בעיקר
לאורך גבול הסקר המזרחי ,וגם במדרון הר חרדון.



תודרה מצוייצת :עשב חד-שנתי ממשפחת המצליבים ,שרוע לרוב ,ובעל פרחים זעירים
וצהובים .מין של מעונות גבוהים ,לעיתים מלווה חקלאות מסורתית ,שגדל בארץ באופן כתמי
ונדיר בהר הנגב הגבוה ,ונדירה עוד יותר במדבר יהודה .במסגרת הסקר היא נמצאה ב2019-
בשדה חקלאות מסורתית באגן נחל עדשה ,יחד עם מינים בסכנת הכחדה ונדירים נוספים.



צללית בינונית :3עשב חד-שנתי קטן ונמוך ממשפחת הציפורניים .התגלתה לראשונה במדרון
הר עמשא ,סמוך לשטח הסקר ,ב( 2012-דר בן נתן ,מידע בעל-פה) ,והוגדרה על-ידי עוז גולן
בחרמון ב .2019-בחרמון הגבוה היא שכיחה ,ונמצאה בשנים האחרונות בכמה אתרים נוספים
בהרי יהודה .מקבץ בן עשרות פרטים אותר במשטחי סלע בהר חרדון ,יחד עם סיברה ננסית.
ייתכן שצללית בינונית אינה מין נדיר במיוחד ,ושהיא תימצא באתרים רבים נוספים בהרי יהודה
ובמדבר יהודה בשנים הבאות .נכון לעכשיו ,מוכרים כחמישה אתרים מחוץ לחרמון ,ולכן היא
נכללת ברשימת המינים הנדירים מאד בארץ.

 3השם צללית בינונית אינו שם עברי רשמי ,אלא תרגום ישיר של שם המין המדעי .Minuartia intermedia
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זמזומית הערבות :גיאופיט בעל בצל .התפרחת היא אשכול מוארך וחרוטי ,בעל פרחים צינוריים
בגוון לבן-חום .עוקצי הפרחים מתארכים תוך כדי הפריחה ,ועוקצי הפרי מגיעים לפי  10מאורכם
בתחילת הפריחה .שייכת לקבוצת זמזומית איג ,שההפרדה בין המינים בה אינה טובה .תת-
המין המקומי של זמזומית הערבות תואר מירדן ,ולמרות שניתן בספרות גם מישראל ,לא ברור
מעמדן הטקסונומי של האוכלוסיות בארץ .בבקעת קריות גדלה האוכלוסייה המוכרת הקרובה
ביותר לזמזומית הערבות הקלאסית ,מבין המופעים המוכרים בארץ ,אך יש ככל הנראה צורות
כלאיים ומעברים בינה לבין זמזומית איג בבקעת קריות ובשדות הלס של בקעת ערד .מסיבות
אלה ,בלתי אפשרי להעריך במדוייק את רמת הנדירות של המין ,ולכן הוא גם לא נכלל ברשימת
המינים הנדירים או ברשימת המינים בסכנת הכחדה ,אך ראינו לנכון לציינו בכל זאת.
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תמונה  .19סיברה ננסית בהר חרדון .צילום :דר בן נתן

תמונה  .20צללית בינונית בהר חרדון .צילום :דר בן נתן

תמונה  .21ברומית רבת-מלענים בהר חרדון .צילום :דר בן נתן

תמונה  .22בואסיירה מצוייצת בהר חרדון .צילום :דר בן
נתן

תמונה  .23ולריינית קשת-פרי בבקעת קריות  .צילום :דר בן נתן תמונה  .24ולריינית שתי-שיניים בבקעת קריות .צילום:
דר בן נתן
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תמונה  .25ציפורנית משוננת בבקעת קריות .צילום :דר בן נתן

תמונה  .26עקר שעיר בבקעת קריות .צילום :דר בן נתן

תמונה  .27פרודותיים מכורבלות במצפה יאיר .צילום :דר בן נתן תמונה  .28גבסנית שעירה בשדות בקעת ערד .צילום:
דר בן נתן

תמונה  .29קדד מכופל בשדות בקעת ערד .צילום :דר בן נתן
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תמונה  .31תודרה מצוייצת בשדה בגבעות עדשה צפון .צילום:
דר בן נתן

תמונה  .32זמזומית הערבות בבקעת קריות .צילום :דר
בן נתן

טבלה  :7מיני צמחים נדירים ואנדמיים שאינם בסכנת הכחדה שנצפו בתחום הסקר.
שכיחות ו אנדמיות מתוך :פרגמן ועמיתיו ( .) 1999עדכון חלקי ונקודתי לעמודה זו נעשה ע"י מימי רון ,דר בן נתן ובר
שמש במסגרת הידע המצטבר מעבודת הסקרים השוטפת במכון דש"א .מספר אדום מתוך :שמידע ופולק ()2007
ושמידע ועמיתיו ( .)2011צמחים מוגנים ל פי רשימת ערכי טבע מוגנים בחוק (אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע,
אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים) ,התשס"ה – .)2005
מקרא לעמודת השכיחות – X :נכחד;  – Oעל סף הכחדה (נמצא ב 3-1-אתרים בישראל);  – RRנדיר מאד (נמצא ב-
 30-4אתרים בישראל);  – RPנדיר (נמצא ב 100-31-אתרים בישראל);  – Rנדיר למדי (נמצא ביותר מ 100-אתרים
בישראל).
מקרא לעמודת האנדמיות – EI :אנדמי לישראל בלבד;  – ECאנדמי לישראל עם חדירה לחופי סיני ו/או לבנון; – EE
אנדמי לישראל וסיני;  – ELאנדמי לישראל ולבנון;  – ESאנדמי לישראל ,לבנון וסוריה;  – EPאנדמי לישראל ולירדן;
 – EDאנדמי לישראל ולג'בל דרוז;  – ETאנדמי לישראל ודרום טורקיה;  – EYאנדמי לישראל וקפריסין (לפעמים גם
בלבנון וטורקיה).
שם המין
אוג קוצני
אבובית מקורקפת
אביבית בינונית
אזובית המדבר
אחישבת ענף
אספסת החבית
אפון מצוי
אפון נמוך
אצבוע אירופי
בבונגית אוזנית
בואסיירה מצוייצת
בופוניה אשונה
בוצין סיני
בן-חיטה סירס
בן-חצב ב.מ.
בר-דרבן צהוב
ברומית רבת-מלענים
גביעול אשון
גביעונית הלבנון

נצפה
נדירות מספר
אנדמיות מוגן
סיווג נדירות
בסקר
ארצית אדום
 +פרט בודד.
1
F
נדירות מקומית
+
F
נדירות מקומית
+
F
נדירות מקומית
+
EI
F
אנדמי לישראל
+
F
נדירות מקומית
+
F
נדירות מקומית
+
C
נדירות מקומית
+
F
נדירות מקומית
+
R
נדיר למדי
+
F
נדירות מקומית
+
RP
נדיר מאד
+
R
נדיר למדי
+
R
נדיר למדי
+
R
נדיר למדי
 +מין לא מזוהה בסוג בן-
נדירות מקומית
חצב ,יתכן חדש למדע
+
R
נדיר למדי
+
RR
נדיר מאד
+
C
נדירות מקומית
 +מופע צבע מיוחד.
1
F
נדירות מקומית
הערות
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שם המין
גבסנית שעירה
דבקה דקיקה
דודא רפואי
דמומית קטנת-פרי
דרדר צמרני
הגה מצויה
ולריינית משולחפת
ולריינית ערבתית
ולריינית קשת-פרי
ולריינית שתי-שיניים
זהבית אשונה
זיפנוצה מחוספסת
זמזומית הערבות
זמזומית מצויה
חבלבל המשי
חבלבל זיתני
חלבלוב מגלני
חלבלוב מרושת
חלבלוב רמון
חספסת שרועה
חריריים מצויים
כדן אשכולי (נאה)
כדן נימי

כחלית ההרים
כמנון שעיר
כרבולתן השדות
כתרון עקרבי
לוענית המדבר
לחך כרתי
לפית שיכנית
מלעניאל הנוצות
מלקולמיה חרוקה
מנתור קטן-פרחים
מצילות ארוכות-העוקץ
מקור-החסידה הגזור
מרווה מלבינה
מרווה קוצנית
מררית הגליל
נץ-החלב השעיר תת-מין איג
נרדורית מזרחית
סבונית השדות
סומקן דוקרני

נצפה
נדירות מספר
אנדמיות מוגן
סיווג נדירות
בסקר
ארצית אדום
+
RR
נדיר מאד
+
C
נדירות מקומית
+
C
נדירות מקומית
+
C
נדירות מקומית
+
EI
F
אנדמי לישראל
+
C
נדירות מקומית
+
C
נדירות מקומית
+
F
נדירות מקומית
+
RP
נדיר מאד
+
2.5
RP
על סף איום
+
F
נדירות מקומית
+
C
נדירות מקומית
EP
R
נדיר מאד
+
נדירות מקומית CC
+
F
נדירות מקומית
+
F
נדירות מקומית
+
F
נדירות מקומית
+
C
נדירות מקומית
+
EI
F
אנדמי לישראל
+
F
נדירות מקומית
+
F
נדירות מקומית
+
F
נדירות מקומית
 +תואר לאחרונה מרכס
EI
F
נדירות מקומית
חתירה .אנדמי לנגב
ולמדבר יהודה ,וגדל על
קירטון.
+
1
F
נדירות מקומית
+
R
נדיר למדי
+
F
נדיר למדי
+
F
נדירות מקומית
+
F
נדירות מקומית
+
נדירות מקומית CC
+
נדירות מקומית CC
+
F
נדירות מקומית
+
R
נדיר למדי
+
F
נדיר מקומית
+
F
נדירות מקומית
+
נדירות מקומית CC
+
F
נדירות מקומית
+
R
נדיר למדי
+
ES
C
נדירות מקומית
+
ES
F
נדירות מקומית
+
R
נדיר למדי
+
C
נדירות מקומית
+
R
נדיר למדי
הערות
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שם המין
סיברה ננסית
סייפן התבואה
סייפן סגול
סכיכון דביק
סתוונית טוביה
עדשה מזרחית
עלקלוק צהוב-פרחים
עלקת נטויה
עקר שעיר
ערטנית השדות
פיגמית מצויה
פרג מאורך
פרגה אדומה
פרגה מקרינה
פרודותיים מכורבלות
פשתה גדולה
פשתת המכבד
צורית אדומה
צורית חיוורת
ציבורת ההרים
ציפורנית מגוונת
ציפורנית מדברית
ציפורנית מחורטת
ציפורנית משוננת
ציפורנית ענפה
ציפורנית ערבית
צלבית ארוכת-שיבולת
צללית בינונית
צלע-השור הערבתית
צלע-השור הקטנה
צמר מפוצל
קדד דמשקאי
קדד מכופל
קדד פיינברון
קורנית מקורקפת
קחוון חברוני
קצח הציפורן
קרנונית דו-בדית
קרקפן נמוך
רכפת הצבעים
רשתון השדות
שברק שעיר
שום הרשת
שום מזרחי

נצפה
נדירות מספר
אנדמיות מוגן
סיווג נדירות
בסקר
ארצית אדום
 +אתר יחידי מחוץ לחרמון
O
נדיר מאד
בארץ.
+
1
F
נדירות מקומית
+
1
R
נדיר למדי
+
RP
נדיר למדי
+
1
EI
F
אנדמי לישראל
+
F
נדירות מקומית
+
C
נדירות מקומית
+
C
נדירות מקומית
+
2
RP
נדיר מאד
+
C
נדירות מקומית
+
F
נדירות מקומית
+
F
נדירות מקומית
+
1
F
נדירות מקומית
+
R
נדיר למדי
+
1.5
RP
נדיר מאד
+
R
נדיר למדי
+
F
נדירות מקומית
+
F
נדירות מקומית
+
C
נדירות מקומית
+
נדירות מקומית CC
+
נדירות מקומית CC
+
F
נדירות מקומית
+
R
נדיר למדי
+
2
RP
נדיר מאד
+
F
נדירות מקומית
+
F
נדירות מקומית
+
נדירות מקומית CC
 +צמח חדש לארץ שהוגדר
RR
נדיר מאד
רק לאחרונה.
+
F
נדירות מקומית
+
C
נדירות מקומית
+
F
נדירות מקומית
+
2
O
נדיר מאד
+
2.5
RP
על סף איום
+
F
נדירות מקומית
+
1
נדירות מקומית CC
+
נדירות מקומית CC
+
F
נדירות מקומית
+
R
נדיר למדי
+
F
נדירות מקומית
+
2.5
RP
נדיר מאד
+
F
נדירות מקומית
+
F
נדירות מקומית
+
F
נדירות מקומית
+
EP
F
נדירות מקומית
הערות
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שם המין
שום צנוע
שום קולמן
שום קטן-פרחים
שיכרון מרושת
שלהבית המדבר
שעורת הבולבוסין
שעמון מצולע
תודרה מצוייצת
תלתן דוקרני
תלתן הכדורים
תלתן הנביאים
תלתן צמיר
תריסנית מלולה

נצפה
נדירות מספר
אנדמיות מוגן
סיווג נדירות
בסקר
ארצית אדום
+
F
נדירות מקומית
+
1
EI
C
אנדמי לישראל
+
ES
R
נדירות מקומית
+
F
נדיר למדי
EP
1.5
RP
נדיר מאד
+
נדירות מקומית CC
+
R
נדיר למדי
+
2
RP
על סף איום
+
C
נדירות מקומית
+
נדירות מקומית CC
EI
R
נדיר למדי
+
ES
C
נדירות מקומית
+
C
נדירות מקומית

הערות

מפה  .13מיני צמחים נדירים ובסכנת הכחדה בתחום הסקר (לרשימת המינים ,ראו טבלה מלווה – טבלה )8
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טבלה  .8מיני צמחים נדירים ובסכנת הכחדה בתחום הסקר (טבלה מלווה למפה )13
נדירות
מין
מספר במפה
בסכנת הכחדה
אירוס שחום
1
בסכנת הכחדה
אכילאת ארם-צובא
2
בסכנת הכחדה
אנדרוסקי גדולה
3
נדיר מאוד
בואסיירה מצוייצת
4
ברומית רבת-מלענים נדיר מאוד
6
נדיר מאוד
גבסנית שעירה
7
דמומית עבת-שבולת בסכנת הכחדה
8
בסכנת הכחדה
דקורניה מנוצה
9
בסכנת הכחדה
דרדר אשקלון
10
נדיר מאוד
ולריינית קשת-פרי
11
על סף איום
ולריינית שיננית
12
נדיר מאוד
זמזומית הערבות
13
בסכנת הכחדה
זמזומית ורבורג
14
בסכנת הכחדה
סיברה ננסית
16
נדיר מאוד
עקר שעיר
17
נדיר מאוד
פרודתיים מכורבלות
18
ציפורנית חדת-שיניים בסכנת הכחדה
19
נדיר מאוד
ציפורנית משוננת
20
נדיר מאוד
צללית בינונית
21
נדיר מאוד
קדד דמשקאי
22
על סף איום
קדד מכופל
23
בסכנת הכחדה
קרן-יעל סורית
24
נדיר מאוד
שלהבית המדבר
26
על סף איום
תודרה מצוייצת
27

7.3.5

מיני צמחים זרים ופולשים

המונח ׳מינים זרים’ מתייחס לצמחים שנוכחותם במקום היא תוצאה של התערבות האדם ,מחוץ
לתחום תפוצתם המקורי .חלק מהמינים הזרים הינם פולשים  -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 ,2010 ,בשטח הסקר מירב המינים הפולשים נמצאים באזורים מופרים
סביב בסיסי צה"ל וההתיישבות הבדואית ,ולא בשטחים הפתוחים .פרטים בודדים של ירבוז שרוע,
ירבוז לבן ,סולנום זיתני וטבק השיח נבטו בנקודות שונות לאורך ערוצי נחלים גדולים ,אך לא ביססו
אוכלוסיות שיהוו מוקדי פלישה משמעותיים .מוקדי הפלישה הפוטנציאליים שמהם עלולים להתפשט
מינים זרים אל תוך שטח הסקר הם האזורים המיושבים והשדות החקלאיים ,בעיקר אזורים
מרוססים ,מזבלות או דליפות מי-שופכין.

7.4

ערכיות בוטנית

הערכיות הבוטנית ביחידות הצומח חושבה כמתואר בסעיף  7.2.4לעיל .הערכיות המחושבת
שימשה ככלי-עזר לקביעת הערכיות הבוטנית ,שהתחשבה בהיבטים נוספים שאינם ברי-כימות,
והתווספו לציון הערכיות הבוטנית הסופית כהערכת מומחה .הערכיות הבוטנית של יחידות צומח
עשויה לקבל את הערכים :בינונית ( ,)2גבוהה ( ,)3גבוהה מאד ( )4או מירבית ( .)5הערכיות עשויה
להיות גם נמוכה ( )1ביחידות מופרות במיוחד.
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בתי הגידול שקיבלו ערכיות גבוהה במיוחד בשטח הסקר ,בסדר יורד ,הם :בקעת קריות ,שטחי
הלס ,השדות המסורתיים על לס רנדזיני ,משטחי סלע ,גבעות טוב ,מחשופי קירטון ,מצוקים ,ערוצי
נחלים ,כיפות צור ומדרונות טרשיים או סלעיים ברחבי שטח הסקר.
בעוד שמשטחי הסלע ,למשל ,הם בעלי ערכיות גבוהה ועשירים יחסית במינים נדירים ובמינים
רליקטים ,הם מהווים בית-גידול שפגיעותו נמוכה – הם אינם נגישים במיוחד ואינם אטרקטיביים
לחקלאות ,לסלילת דרכים או לבנייה ,וכך גם לגבי שאר שטחי המדרונות היובשניים שמהווים את
רוב שטח הסקר .עם זאת – הם פגיעים לרעיית היתר שמתבצעת בשטח הסקר.
לעומת זאת – מישורי הלס והשדות המסורתיים הם בתי-גידול פגיעים ביותר ,ונתונים לאיום ולפגיעה
מתמשכת בכל הנגב .תנועה של כלי-רכב מחוץ לשבילים הורסת את קרום הקרקע וגורמת לסחף
הקרקע .מודרניזציה של החקלאות ,השלכת פסולת ,רעיית יתר ובנייה מאיימים על מגוון המינים
הייחודיים בבתי הגידול הללו ,שרבים מהם אנדמיים ונדירים ,וחלקם אף נמצאים בסכנת הכחדה.
בנפרד ובנוסף לדירוג הערכיות הבוטנית ( ,)5-1הוספנו במפת הערכיות הבוטנית (מפה  )14שכבת
אתרים בעלי ערכיות ייחודית .אתרים אלה עשויים לייצג טיפוס צומח מוכלל שלם (כמו שדות
מסורתיים בצפון שטח הסקר ,או מישורי לס) או אתרים ונקודות ספציפיים ,בנפרד מההקשר שלהם
לפוליגון שבו הם כלולים ולערכיות שלו (כמו מדרון הר חרדון) .מקומות אלה הם אתרים חשובים
לשימור שיש להם ייחודיות יוצאת דופן בשטח הסקר – מבחינת מגוון מיני הצמחים ונוכחות מינים
נדירים ,ומבחינת נדירות ופגיעות בית הגידול באזור הסקר .אתרים אלה ,למעשה ,הם בעלי ערכיות
בוטנית הגבוהה מ ,5-ויש חשיבות גבוהה ,ארצית ומקומית ,לשמירה עליהם .לפירוט על בתי הגידול
הערכיים ,מיקומם והמינים המיוחדים שנמצאים בהם ,ראו סעיף .7.3.3
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מפה  .14ערכיות בוטנית

-122-

גיל קליין ועמיתיה ( )2021סקר מסדרון יתיר  -רמת מדבר יהודה – דו"ח סופי

פרק ה' :זואולוגיה
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זואולוגיה

8

רקע זואולוגי

8.1

אזור הסקר הינו שטח ייחודי ובעל חשיבות אקולוגית רבה מאד ,בשל היותו חלק מהחבל האירנו-
טורני ,שמפגיש בין חבלי הארץ הים-תיכוני והמדברי ,ובכך מהווה אזור מעבר למיני בע"ח רבים,
וגבול תפוצה צפוני או דרומי לבע"ח וצמחים רבים .בנוסף ,מרחב הסקר הינו הטרוגני מבחינת
הגיאומורפולוגיה ,האקלים ,הקרקע ,הצומח ופעילות האדם – כפי שפורט בפרקים הקודמים .מרבית
שטח הסקר מאופיין בגבעות קירטון ,גיר וצור – עם צומח מדברי-יובשני וכיסוי צומח דליל .ממערב
גובל שטח הסקר במורדות התחתונים של הר עמשא ומצפון בבקעת קריות – שבהם קרקע לס
נתרני וצומח בתות ים-תיכוניות ובתות ספר; ומדרום – בבקעת ערד שבה אופייני צומח מדברי של
קרקעות לס .שילוב גורמים זה מוביל לכך שגם מבחינה זואולוגית ניכרת בו הטרוגניות רבה .נוסף
על המאפיינים הללו ,אזור הסקר נמצא גם בצומת של שני מסדרונות אקולוגיים חשובים (מפה :)11
המסדרון האקולוגי המזרחי של ישראל בציר צפון-דרום לאורכו של השבר הסורי-אפריקני ,מאזור
הכנרת וצפונה ועד הערבה; והמסדרון האקולוגי בציר מזרח-מערב לאורך צפון הנגב ,מאזור מצדה
ועין גדי ועד הנגב המערבי .בסקר זה ,חולק הפרק הזואולוגי בהתאם לסקרים שבוצעו בו ,לפי
הקבוצות הטקסונומיות השונות של החולייתנים :זוחלים ,עופות ויונקים.
8.1.1

האיומים על בעלי החיים במרחב

אוכלוסיות חיות הבר בישראל נתונות לאיומים שונים המעמידים את המשך קיומן בסכנה .ניתן לקשור
את כל הגורמים המאיימים הללו במישרין או בעקיפין לפעילות האדם .הגורמים והתהליכים
המרכזיים לפגיעה בחיות הבר במרחב הסקר הם:
 .1בנייה ופיתוח :הרס ישיר של בית הגידול ,שהוא הגורם הראשון במעלה להכחדת מינים ולמעשה
מחריף ומגביר את מרבית האיומים המפורטים בהמשך .במרחב הסקר האיום הזה הוא משני
במימדיו ,וקיים בעיקר בשולי השטח ,אבל בכל זאת מן הראוי לציינו.
 .2קיטוע בתי הגידול הטבעיים :פיתוח ותשתיות קוטעים את מרחבי השטחים הטבעיים ל"-איים"
מנותקים ,שבין אוכלוסיות החי והצומח שלהם יש נתק רבייתי ,וכך גדלה ההסתברות להכחדת
מינים בעתיד .הנזק הכבד ביותר נגרם למינים שוכני קרקע ,גדולי גוף ומאריכי-חיים ,כגון כח
אפור ,צבוע מפוספס וצבי הנגב.
 .3נסיעת רכבי-שטח :נסיעת רכבי-שטח מחוץ לדרכים גורמת להרס קרומי הקרקע ,לשינוי פני בית
הגידול (לרבות הטיית תוואי הניקוז של הנגר העילי) ,לרמיסה ישירה של צומח וחי (לרבות ביצי
זוחלים בקינים ומחילות מכרסמים) ,להחדרת פסולת ומזהמים לעומק השטח ,להטרדת בעלי-
חיים ועוד .נכון להיום ,קשה מאד לאכוף איסור נסיעה מחוץ לשבילים מוסדרים אפילו בתוך שטחי
האש במרחב הסקר ,שאמורים להיות פחות בשימוש של אזרחים.
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 .4רעייה בלתי מבוקרת :בכל המרחב הנסקר יש עדרים רבים של צאן וגמלים ,וגם חמורים (בודדים
או בקבוצות קטנות) .הרעייה פוגעת פגיעה ישירה בצומח רב-שנתי וחד-שנתי ,ברמיסה של
מחילות ,בעלי-חיים וביצים של זוחלים מתחת לקרקע; ופגיעה עקיפה – החדרת זרעים של צומח
רודרלי ומינים פולשים לעומק השטח ,משיכת מיני טורפים אשר מלווים את עדרי הצאן (דוגמת
אנפית בקר) ,וכלבי הרועים שגם פוגעים בחיות הבר .וכמובן שהרועים עצמם ,שמלווים את
העדרים ורועים אותם ,ומחדירים אל השטח תוך כדי כך כלי-רכב ,ציוד ,פסולת והפרעות נוספות
אשר פוגעות בחי ,בצומח ובדומם במדבר.
 .5מינים פולשים ,מלווי-אדם ומתפרצים :בעיקר בשטחים שעברו פגיעה או הפרעה ,או בשטחים
שנמצאים סמוך לשטחים מופרעים .אנו עדים לחדירה של מיני צמחים פולשים ,בעיקר צמוד
לפעילות רעייה והפרות קרקע לאורך דרכים וסביב נקודות יישוב .הסמיכות לשטח מבונה או
חקלאי מביאה גם לעלייה בנוכחות של מינים מלווי-אדם ,כגון חולדה מצויה (,)Rattus rattus
עכבר הבית ( ,)Mus musculusחתול הבית ( )Felis domesticusוכלב הבית ( Canis
 .)familiarisאתרי פסולת ,שאריות פיקניקים ופגרים של חיות מקנה ,מביאים לעלייה במספרם
של פרטים ממינים מקומיים עד כדי "התפרצות" של אוכלוסיותיהם ,למימדים מעל ומעבר ליכולת
הנשיאה של השטח הטבעי ,לדוגמה :עורב אפור ( ,)Corvus coroneשועל מצוי ( Vulpes
 )vulpesותן זהוב ( .)Canis aureusמינים פולשים ,מלווי-אדם ואוכלוסיות מתפרצות יוצרים לחץ
טריפה חריג ,משנים את המאזן במערכת האקולוגית ,ומאיצים תהליכי הכחדה מקומיים של מיני
צומח וחי.
 .6איסוף בלתי-חוקי :קיים איסוף בלתי-חוקי לגידול בשבי של בעלי-חיים קטנים ,בעיקר זוחלים ,על
ספקטרום שנע בין "אימוץ" צבי יבשה לחצרות גני ילדים ,דרך איסוף נחשים על-ידי מגדלים
מקומיים חובבים ,וכלה באיסוף מינים מקומיים למסחר בינלאומי (הברחות לחוץ לארץ) בלתי-
חוקי .כיום לאף אחד אין מידע אמין לגבי היקפי התופעה לסוגיה ,אך ברור שהיא קיימת ברמה
כלשהי.
 .7אימוני צה"ל :חלק ניכר מהמרחב הנסקר הינו שטח אש פעיל של צה"ל ,בחלקו עם ירי חי ובחלקו
לאימונים "יבשים" לרבות ניווטים רגליים ורכובים .נוכחות של כוחות צבא רגליים ורכובים מפריעה
לפעילות חיות בר ,ומשפיעה על פיזורן ונוכחותן במרחב .פעילות צבאית עלולה לגרום לנזקים
ישירים ,כגון רמיסה ע"י כלי-רכב ושריפות בשל שימוש בתחמושת דליקה ,ולנזקים עקיפים ,כפי
שתוארו לעיל ,למשל השלכת פסולת והשארת שאריות מזון בשטח ,שמעודדות התרבות של
מינים מלווי-אדם ומתפרצים.
 .8מטיילים הולכי-רגל :גם אם המטיילים יהיו ממושמעים וינהגו על-פי החוק והכללים המקובלים,
עדיין תיתכן הפרעה מסויימת לפעילות חיות הבר .לא כל שכן ,כאשר המצב בשטח הוא שישנם
מטיילים שאינם נוהגים בשטח בדרך ארץ ,ומותירים אחריהם פסולת ,שאריות מזון ,סימני רמיסה
ודריכה מחוץ לשבילים ,וישנם אף מטיילים שמטרידים חיות בר ובמקרים קיצוניים גם הורגים חיות
קטנות ובהן זוחלים (בעיקר נחשים) ,מתוך פחד או בורות.
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8.2

סקר זוחלים

8.2.1

מטרות

לסקר הזוחלים היו מספר מטרות:


סקר ועדכון מצאי מיני הזוחלים בתחום הסקר.



השוואה במידת האפשר של הרכב המינים בתאי שטח ו/או בתי-גידול (תצורות צומח) שונים.



איתור מוקדים עשירים במיוחד ו/או מינים בעלי פוטנציאל למעקב וניטור.



גיבוש המלצות לממשק ומדיניות שמירת טבע במרחב הנסקר בהקשר של מיני הזוחלים.

8.2.2

שיטות

במהלך הסקר נעשה שימוש בשיטות המקובלות בסקרי זוחלים :סקר רגלי לחיפוש זוחלים פעילים
על פני השטח ,והפיכת אבנים לאיתור זוחלים מסתתרים .עבודת הסריקה נעשתה בשעות האור.
חלק מהזוחלים נלכדו ,נמדדו ושוחררו במקום .נרשמו בצורה מפורטת גם תצפיות בנשלים ,בגללים
ובשרידים של זוחלים ,ובמקרים מסויימים גם של יונקים ועופות .במהלך הסריקה נהפכו בנוסף
לאבנים גם חפצים שונים (גרוטאות) בשטח בחיפוש אחר זוחלים .בסקר הזוחלים נטלו חלק ד"ר
בעז שחם ואיתי טסלר; באחד הימים הצטרף גם ד"ר אשל אופיר.
טבלה  .9פירוט תאריכים ומאמץ הדיגום בסקר הזוחלים
דגימות שמות הסוקרים
התחלה וסיום*
תאריך
27/04/2020
08/05/2020
15/05/2020
25/05/2020

– 12:10
– 09:14
– 07:30
– 09:57

18:35
18:04
12:53
17:13

6
7
5
6

הערות

ב .שחם ,א .טסלר
ב .שחם ,א .טסלר
ב .שחם ,א .טסלר ,א .אופיר
ב .שחם ,א .טסלר

יום מקוצר – התפתח שרב

* שעות התחלה וסיום "ברוטו" ,כולל תצפיות מזדמנות ,מתצפית ראשונה שנרשמה ועד אחרונה.
טבלה  .10פירוט מסלולי הדיגום בסקר הזוחלים
קטגוריית תצורת צומח ("בית-גידול")

דגימה *1

בתה בצפיפות בינונית
בתה פתוחה
בתה דלילה עם שיחים פזורים
בתה דלילה
בתה דלילה מאד עם שיחים פזורים
בתה דלילה מאד עם בתה פתוחה בערוצים
בתה דלילה מאד
עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים
עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים
עשבוניים בני-חלוף

42
23
37, 67
17
14
2
40
( 12כפול)
25
22

דגימה  *2הערות
42
36
37, 30
17
16
3
9
( 1כפול)
25
27

שני חתכים שונים
דגמנו פעמיים את 37
שני חתכים ברצף

בכל פוליגון שני חתכים
נקודות שונות

*המספרים = מספר הפוליגון שנדגם; הצבע = מועד הדיגום (לפי הטור הראשון בטבלה .)9

8.2.3


תוצאות

בסקר הנוכחי נרשמו סה"כ  201תצפיות בזוחלים ,וזוהו  20מינים :מין אחד של צב 13 ,מיני
לטאות ושישה מיני נחשים .תצפיות בטקסונים אחרים תועדו במערכת המידע של רט"ג
(סייבר-פקח) ,אך אינן נכללות בדוח זה.
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פירוט של המינים וכמות התצפיות ,לפי תאריכי הסקר ,מוצג בטבלה  .11פירוט המינים
והתצפיות לפי בתי-גידול (תצורות צומח) מוצג בטבלה  .12דיון בתוצאות והשוואה למידע קודם
על האזור מופיע בהמשך .מיקום התצפיות בסקר זה לאורך מסלולי הדיגום ,ומידע מתצפיות
קודמות שתועדו במאגר המידע של רט"ג ,מוצגים במפה .15

טבלה  .11ריכוז מינים ותצפיות* לפי תאריכים בסקר זוחלים
תאריך
 25/05/20 15/05/20 08/05/20 27/04/20מזדמן סה"כ

סדרה :משפחה
שם המין ושם מדעי
סדרת צבים :משפחת צבים יבשתיים
צב-בשה מצוי Testudo graeca
סדרת לטאות :משפחת חרדוניים
חרדון מצוי Stellagama stellio
חרדון מדבר Trapelus agnetae
סדרת לטאות :משפחת זיקיתיים
זיקית Chamaeleo chamaeleon
סדרת לטאות :משפחת שממיתיים
שממית בתים Hemidactylus turcicus
מניפנית מצויה Ptyodactylus guttatus
ישימונית מצויה Stenodactylus sthenodactylus
שממית זוטית Tropiocolotes nattereri
סדרת לטאות :משפחת לטאיים
עינחש Ophisops elegans
מדברית עינונית Mesalina guttulate
שנונית באר-שבע Acanthodactylus beershebensis
סדרת לטאות :משפחת חומטיים
חומט פסים Heremites vittata
חומט מנומר Eumeces schneideri
נחושית עינונית Chalcides ocellatus
סדרת נחשים :משפחת נחשיליים
נחשיל חד-ראש Letheobia simonii
סדרת נחשים :משפחת זעמניים
שלוון אזורים Eirenis coronella
שלוון קווים Eirenis decemlineata
זעמן אוכפים Platyceps rogersi
זעמן מטבעות Hemorrhois nummifer
סדרת נחשים :משפחת Lamprophiidae
ארבע-קו מובהק Psammophis schokari
סה"כ תצפיות (כולל נשלים ,קליפות ביצים וכו'):
עושר מינים:
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0

0

2

0

0

2

0
0

9
0

8
0

3
0

0
3

20
3

0

0

1

0

0

1

1
7
0
7

7
27
2
0

3
8
0
0

0
11
0
1

0
0
0
0

11
53
2
8

0
8
0

0
2
3

3
2
0

0
20
3

0
0
3

3
32
9

0
0
1

0
1
30

1
1
8

0
0
3

0
0
0

1
2
42

0

1

0

0

0

1

0
0
1
0

3
2
0
0

0
0
1
1

0
0
0
0

2
0
0
0

5
2
2
1

1
26
7

0
87
11

0
39
12

0
41
6

0
8
3

1
201
20
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טבלה  .12ריכוז מינים ותצפיות לפי בתי-גידול בסקר הזוחלים
עשבוניים עשבוניים
בתה דלילה בתה דלילה
בתה
בית-גידול
בתה
בתה
בני-חלוף בני-חלוף עשבוניים תצפיות
מאד עם
מאד עם
בתה דלילה עם בתה
סה"כ
דלילה
בצפיפות
עם מעוצים עם מעוצים בני-חלוף מזדמנות
בתה פתוחה
שיחים
פתוחה שיחים דלילה
מאד
בינונית
בודדים
פזורים
בערוצים
פזורים
פזורים
שם המין
2
צב-יבשה מצוי Testudo graeca
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
20
חרדון מצוי Stellagama stellio
7
0
5
0
1
0
0
0
0
4
3
3
חרדון מדבר Trapelus agnetae
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
זיקית Chamaeleo chamaeleon
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
שממית בתים Hemidactylus turcicus
0
1
0
0
6
3
0
0
0
1
0
53
מניפנית מצויה Ptyodactylus guttatus
4
11
1
0
11
4
1
0
15
3
3
2
ישימונית מצויה Stenodactylus sthenodactylus
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
שממית זוטית Tropiocolotes nattereri
0
0
0
4
0
0
3
0
1
0
0
3
עינחש Ophisops elegans
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
32
מדברית עינונית Mesalina guttulata
0
0
1
14
3
4
2
0
8
0
0
9
שנונית באר-שבע Acanthodactylus beershebensis
3
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
חומט פסים Heremites vittatus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
חומט מנומר Eumeces schneideri
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
42
נחושית עינונית Chalcides ocellatus
0
3
12
0
2
4
0
7
0
13
1
1
נחשיל חד-ראש Letheobia simonii
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
שלוון אזורים Eirenis coronella
2
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
2
שלוון קווים Eirenis decemlineata
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
זעמן אוכפים Platyceps rogersi
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
זעמן מטבעות Hemorrhois nummifer
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
ארבע-קו מובהק Psammophis schokari
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
201
21
18
25
19
23
21
6
10
25
22
11
סה"כ תצפיות (כולל נשלים ,קליפות ביצים וכד')
20
7
6
5
3
5
8
3
2
4
5
7
עושר מינים
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המינים הנצפים ביותר בסקר היו הלטאות מניפנית מצויה ( 53 ,Ptyodactylus guttatusתצפיות,
כ 26%-מכלל התצפיות) ,נחושית עינונית ( 42 ,Chalcides ocellatusתצפיות ,כ 21%-מתוך כלל
התצפיות בסקר) ,ומדברית עינונית ( 32 ,Mesalina guttulataתצפיות ,כ 16%-מכלל התצפיות).
קרי ,שלושת המינים הללו מהווים בערך  63%מכלל התצפיות .מרבית המינים ( 12מתוך )20
מיוצגים על-ידי  3-1תצפיות בלבד ,כלומר ,לכאורה נדירים בתוך המדגם של הסקר הנוכחי .ניתן
לראות שיש שונות די רחבה בעושר המינים בין בתי הגידול (בין  8-2מינים לבית-גידול) .בנוסף ,יש
חשיבות גדולה לרישום של תצפיות עקיפות של סימני שדה שונים שניתנים לזיהוי ברמת המין,
והפילוח בסקר הנוכחי עומד על 155 :תצפיות ישירות 19 ,נשלים 20 ,קליפות ביצים ו 7-פגרים.
הערה מתודולוגית :בשל שינויים שנעשו בקטגוריות של בתי הגידול (תצורות צומח) בדיעבד ,לאחר
ביצוע סקר הזוחלים ,חל איחוד קטגוריות חלקי שיוצר לכאורה ייצוג-יתר של חלק מבתי הגידול
במאמץ הדיגום .בכל מקרה ,הדיון בהמשך מתמקד בניתוח איכותני של מצאי הזוחלים במרחב
הנסקר ובמגמות רחבות שאינן מתמקדות בהכרח בקשר ישיר של הזוחלים אל תצורות הצומח.

תמונה  .33מדברית עינונית ( ,)Mesalina guttulataנקבה הרה עם ביצים בבטן .צילום :בעז שחם
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תמונה  .34שממית זוטית ( ,)Tropiocolotes nattereriפרט בוגר .צילום :בעז שחם

תמונה  .35פרט צעיר של חומט מנומר תת מין צפוני ( .)Eumeces schneideriצילום :בעז שחם
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תמונה  .36שנונית באר-שבע .צילום :דר בן נתן
מפה  .15תצפיות בזוחלים במהלך הסקר ,מסלולי הדיגום ותצפיות ממאגר המידע של רט"ג (מינים בסכנת
הכחדה בלבד) ,על רקע מפת תצורות הצומח
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טבלה  .13מצאי המינים בסקר מסדרונות יתיר – רמת מדבר יהודה  2020בהשוואה למקורות 1קודמים
 Speciesסקר תצפיות ניטור דרגת
שם המין
סדרה
נוכחי רט"ג 2המארג 3סיכון†
צבים
VU
+
+
2 Testudo graeca
צב-יבשה מצוי
לטאות
LC
+
+
20 Stellagama stellio
חרדון מצוי
NT
+
3 Trapelus agnetae
חרדון מדבר
Pseudotrapelus aqabensis
LC
+
חרדון סיני
LC
+
+
1 Chamaeleo chamaeleon
זיקית
Uromastyx aegyptius
NT
חרדון צב מצוי
Varanus griseus
NT
כח אפור
LC
+
2 Stenodactylus sthenodactylus
ישימונית מצויה
LC
+
+
11 Hemidactylus turcicus
שממית בתים
LC
8 Tropiocolotes nattereri
שממית זוטית
LC
+
+
53 Ptyodactylus guttatus
מניפנית מצויה
Acanthodactylus boskianus
LC
שנונית נחלים
CR
+
9 Acanthodactylus beershebensis
שנונית באר-שבע
LC
+
32 Mesalina guttulata
מדברית עינונית
LC
+
+
3 Ophisops elegans
עינחש
Ablepharus rueppellii
LC
+
חומט גמד
LC
+
1 Heremites vittata
חומט פסים
LC
+
+
42 Chalcides ocellatus
נחושית עינונית
Chalcides guentheri
VU
+
נחושית נחשונית
Ophiomorus latastii
CR
חומט נקוד
LC
+
2 Eumeces schneideri
חומט מנומר
Myriopholis macrorhyncha
נחשים
LC
+
נימון דק
Xerotyphlops vermicularis
+
נחשיל מצוי
LC
+
1 Letheobia simonii
נחשיל חד-ראש
Eryx jaculus
LC
+
+
חנק
Natrix tessellata
NT
נחש מים
Dolichophis jugularis
LC
+
זעמן שחור
LC
+
+
1 Hemorrhois nummifer
זעמן מטבעות
Platyceps collaris
LC
+
זעמן זיתני
LC
+
2 Platyceps rogersi
זעמן אוכפים
Platyceps saharicus
NE
+
זעמן דק
Platyceps sinai
VU
זעמן סיני
Rhynchocalamus melanocephalus
LC
+
שחור ראש
Eirenis rothii
LC
+
שלוון טלוא-ראש
LC
+
2 Eirenis decemlineata
שלוון קווים
LC
+
5 Eirenis coronella
שלוון אזורים
Spalerosophis diadema
LC
+
מטבעון מדבר
LC
+
+
1 Psammophis schokari
ארבע-קו מובהק
Malpolon insignitus
LC
+
תלום-קשקשים מצוי
Telescopus fallax
LC
+
עין-חתול חברבר
Telescopus hoogstraali
DD
עין-חתול אפור
Telescopus dhara
LC
עין-חתול אדמדם
Echis coloratus
LC
+
אפעה
Walterinnesia aegyptius
LC
+
פתן שחור
Atractaspis engaddensis
LC
+
צפעון שחור
23
23
20
סך הכל מינים ()45
1רשימת המינים מבוססת על :תצפיות המחבר ועמיתיו (שחם ,)2018 ,2017 ,2015 ,מאגר המידע של מרכז זוחלים
ודוחיים וספרות מקומית (לדוגמה :אמתי ובוסקילה ;2001 ,בר וחיימוביץ .)2013 ,לכולם פוטנציאל להימצא במרחב
מסדרונות יתיר.
2מתוך מאגר רט"ג המקוון ("תימי") ,על סמך חיפוש בשטח הסקר והגבלת תאריכים עד .15/04/2020
3ניטור זוחלים במסגרת המארג ,בין השנים  ,2020-2014יחידת "ספר ים-תיכון" ,אתרים :בית יתיר  +הר עמשא.
†דרגות הסיכון מתוך הספר האדום של החולייתנים בישראל (בוסקילה ,)2002 ,ומעודכן לפי ):Meiri et al. (2019
" = CRבסכנת הכחדה חמורה"; " = ENבסכנת הכחדה"; " = VUעתידו בסכנה"; " = NTבסיכון נמוך"; " = LCלא
בסיכון"; " = DDחסר מידע"; “ = NEלא בוצעה הערכה".
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8.2.4

דיון ,מסקנות והמלצות

דיון כללי והשוואה למידע קודם :הנופים ובתי הגידול במרחב הסקר מגוונים ומתאימים למגוון רחב
של מיני זוחלים .נמצאו בהם בתי-גידול מגוונים מאד מבחינת טופוגרפיה ,מסלע וקרקע ,וגם מבחינת
נופי הצומח החד-שנתי והרב-שנתי .החורף שהתארך ועמו הגשמים המאוחרים עיכבו את ביצוע
עבודת השדה כך שההגעה לשטח התרחשה רק בסוף חודש אפריל ,אחרי שיא הפריחה ,ולכן היה
קשה יחסית לראות פעילות נמרצת של זוחלים בשעות היום .בשל מגבלות הפעילות בשטחי אש
שהוגדרו ע"י הצבא ,לא התאפשר לבצע דיגום בשעות הלילה ,כך שאיסוף המידע על מינים פעילי
לילה היה מוגבל למה שאותר מתחת לאבנים .נוסף על כך ,משבר הקורונה היקשה על התיאום עם
פקח רט"ג האזורי ועל היציאה לשטח .למרות כל הקשיים הללו ,מעודד שהמצאי ,במאמץ דיגום
מצטבר של מעט מעל  20שעות חיפוש ,מהווה כ 44%-מתוך רשימת המצאי הפוטנציאלית שנצברה
על סמך מידע וידע של מעל שני עשורים .בהשוואה למשל לממצאים המצטברים של ניטור במסגרת
פעילות המארג בדרום הר חברון (אתרים :בית יתיר ,הר עמשא) של  23מיני זוחלים שונים בשנים
 ,2020-2014תועדו בסקר הנוכחי  20מינים עם חפיפה חלקית בלבד ( 13מינים) בין שתי הרשימות
(מפה  .)15הניטור במסגרת המארג כולל במצטבר כ 16-שעות חיפוש נטו ( 20דקות ×  12חלקות
ניטור ×  4סבבי ניטור ,אחת לשנתיים) ,כך שיש דמיון גדול במאמץ החיפוש ובשיטות ,והעבודה
בוצעה בפועל ע"י אותו צוות (שחם וטסלר) .בניטור המארג נמצא אחוז גבוה יותר של מינים ים-
תיכוניים באופן יחסי ,ובסקר הנוכחי שהשתרע מזרחה עמוק לתוך המדבר ,נמצא אחוז גבוה יותר
של מינים מדבריים .הן עושר מיני הזוחלים והן שפע התצפיות בסקר הנוכחי היה סביר ביחס למאמץ
הדיגום .גם בהשוואה לרשימת המינים שבמאגר המידע של רשות הטבע והגנים (מערכת "תימי"),
נמצאה חפיפה חלקית ( 15מינים) ,בהשוואה למצאי המינים שתועדו בסקר הנוכחי (מפה .)15
במאגר המידע מופיעים  23מינים שונים בגבולות הסקר הנוכחי ,עד לאמצע חודש אפריל 2020
(בטרם החלה עבודת השדה בסקר זה).
אופי המינים שנמצאו ופיזורם במרחב הסקר :ניתן לחלק את המינים שנמצאו למספר קטגוריות,
בהתאם להתאמותיהם ומוצאם :מינים ים-תיכוניים ,מינים כוללניים (ג'נרליסטיים) ומינים מדבריים
(טבלה  .)14מבחינת ממצאי הפיזור של המינים השונים במרחב ,עולות מספר מגמות והשפעות
של גורמים סביבתיים על תפוצתם ודגמי פיזורם במרחב .הגורמים כוללים טופוגרפיה ,מסלע ,סוג
קרקע ותצורות צומח .המינים הים-תיכוניים נמצאו בעיקר בחלקים הצפוניים-מערביים של המרחב,
לדוגמה :צב-יבשה מצוי ( ,)Testudo graecaעינחש ( )Ophisops elegansוזעמן מטבעות
( .)Hemorrhois nummiferהמינים המדבריים נמצאו בעיקר בחלקים המזרחיים והדרומיים של
המרחב ,לדוגמה :שממית זוטית ( )Tropiocolotes nattereriושלוון אזורים (.)Eirenis coronella
המינים הכוללניים היו פזורים בכל המרחב לאורך ולרוחב ,לדוגמה :מניפנית מצויה ( Ptyodactylus
 ,)guttatusחרדון מצוי ( )Stellagama stellioונחושית עינונית ( .)Chalcides ocellatusבמקרה
של המין שנונית באר-שבע ( ,)Acanthodactylus beershebensisלמשל ,היא נמצאה בשטחי
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הלס בפינה הדרומית-מערבית של הסקר ,באזור תל ערד ,וכמו כן בשתי אוכלוסיות קטנות ומבודדות
בכיסי לס בעומק השטח .אוכלוסיות אלה מהוות את הקצה המזרחי של גבול התפוצה העולמי של
המין .בשלוש רשימות המצאי שמופיעות בטבלה ( 13סקר נוכחי ,מאגר רט"ג ,נתוני מארג) אפשר
למצוא מינים משלושת הטיפוסים הללו ,כמפורט בטבלה  14להלן.
טבלה  .14תצפיות ומינים בסקר זוחלים לפי קטגוריות
תצפיות
שם המין
קטגוריה
2
צב-יבשה מצוי
ים-תיכוני
1
זיקית
1
חומט פסים
2
חומט מנומר
 10תצפיות
1
נחשיל חד-ראש
 7מינים
2
שלוון קווים
1
זעמן מטבעות
20
חרדון מצוי
כוללני
11
שממית בתים
53
מניפנית מצויה
3
 130תצפיות עינחש
42
נחושית עינונית
 6מינים
1
ארבע-קו מובהק
3
חרדון מדבר
2
ישימונית מצויה
מדברי
8
שממית זוטית
32
מדברית עינונית
9
שנונית באר-שבע
 53תצפיות
5
שלוון אזורים
 6מינים
2
זעמן אוכפים

מינים בסכנת הכחדה :במסד הנתונים של סקירה זו נכללים  9מיני זוחלים (בוסקילה )2002 ,אשר
מוגדרים בסכנת הכחדה בדרגות שונות על-פי הספר האדום של החולייתנים בישראל (טבלה .)13
מתוך הללו ,נמצאו שלושה מינים בסקר הנוכחי :צב-יבשה מצוי ( )Testudo graecaשמוגדר VU
("עתידו בסכנה"); חרדון מדבר ( )Trapelus agnetaeשמוגדר "בסיכון נמוך" ( ;)NTושנונית באר-
שבע ( )Acanthodactylus beershebensisשמוגדרת "( CRבסכנת הכחדה חמורה") .כל שאר
המינים נמצאו בעבר לפי מקורות שונים במרחב מדבר יהודה ודרום הר חברון ,חלקם ע"י משתתפי
סקר זה במסגרות אחרות.
מסקנות והמלצות :לגבי האתרים שנדגמו בסקר הנוכחי ,לגבי סקרים או ניטור עתידיים ,ולגבי
פעולות לשמירה על שטחים אלו ומרכיבי הנוף ,הצומח והחי בהם:
א .כללי :בשטחים שבתוך מרחב הסקר קיים מגוון יחסית גבוה של זוחלים .הזוחלים הם קבוצה
חשובה ויעילה בתור אקו-אינדיקטור במרחב זה ,ואקוסיסטמות מדבריות וצחיחות למחצה בכלל.
הנופים ובתי הגידול במרחב הסקר כוללים מגוון גדול של סוגי מסלע וקרקע ,תצורות גיאולוגיות,
סוגי טופוגרפיה וחברות צומח .כל אלו מגבירים עוד יותר את עושר המינים של הזוחלים ושל
קבוצות טקסונומיות אחרות.
ב .סקרי השלמה וניטור ארוך-טווח של זוחלים :מומלץ להמשיך את הסקר להשלמת נתונים
בעתיד ,לפי דגשים ותיעדוף של חטיבת מדע והפקח האזורי של רשות הטבע והגנים .העיתוי
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המועדף הוא בחודשי האביב עד תחילת הקיץ (מרץ-יוני) ,ו/או בסתיו המאוחר ותחילת החורף
(אוקטובר-דצמבר) ,בהתאם לפיזור ועיתוי הגשמים של החורף ולפי המיקוד הנבחר – ואדיות,
שטחי לס ,גבעות אבניות וכן הלאה .מומלץ גם לשקול ניטור שיטתי של אוכלוסיות מיני זוחלים
ספציפיים ,ובפרט מינים בסכנת הכחדה כגון שנונית באר-שבע ,שנמצאה בשטחי לס בחלק
הדרומי-מערבי של מרחב הסקר ובכיסי לס קטנים בשולי ערוצים .המלצה נוספת היא לנסות
להתארגן לדיגום של זוחלים פעילי לילה ,שרבים מהם היו בייצוג-חסר בסקר הנוכחי (בעיקר מיני
נחשים פעילי לילה ,כגון אפעה וצפעון שחור) ,והם ידועים מתוך מאגר המידע של רט"ג .על מנת
להתארגן הן מבחינת כללי שמירת הטבע והן מבחינת ביטחון ובטיחות ותיאום עם צה"ל ,דיגום
כזה ראוי שייעשה יחד עם אנשי רט"ג ,אולי בהצטרפות לפעילות ניטור יונקים של הפקח האזורי
לדוגמה.
ג .טיפול בגורמי פגיעה ואיומים :במרחב הסקר ישנה פעילות אנושית מגוונת שבעטייה נגרמים
נזקים לשטחים טבעיים – רעייה ,טיילות רגלית ,נסיעת רכבי-שטח ,אימוני צה"ל ,התיישבות בלתי
מוסדרת של הפזורה הבדואית ועוד .בנקודות רבות בשטח ניכרת השלכה של אשפה וגרוטאות,
ישנה אזורים עם סימנים בולטים של רעיית יתר ,ובחלקים היותר מטויילים ישנן שאריות אשפה
שהותירו אחריהם מטיילים .נדרש מאמץ הסברתי ואולי הוספת שילוט מתאים ,יחד עם אכיפה
מוגברת  -על מנת לצמצם פגיעות ואיומים אלו.
ד .שיפור ההסברה והידוק שיתוף הפעולה עם ציבור "המשתמשים" :לאור האמור בסעיף הקודם,
מו מלץ ליזום אירועים הסברתיים ופעילות חינוכית עם קהל "המשתמשים" של מרחב הסקר –
תושבי הפזורה הבדואית ,קהל המטיילים (רגלי ורכוב) ,חיילי צה"ל ומפקדיו שמתאמנים באזור.
פעילות זו יכולה לכלול הרצאות ,סיורים מודרכים ,תחנות הסברה ואף שיתוף קהלים אלו בפעילות
המשך של סקרים או ניטור אקולוגיים של זוחלים וקבוצות טקסונומיות אחרות ,אולי גם במסגרת
שיתוף-פעולה אפשרי עם הצבא כחלק ממיזם "צבא הגנה לטבע" של החברה להגנת הטבע .כך
ניתן לייצר שותפות אמיתית בעשייה לשמירה על הטבע במרחב זה.

-135-

גיל קליין ועמיתיה ( )2021סקר מסדרון יתיר  -רמת מדבר יהודה – דו"ח סופי

8.3

סקר עופות

8.3.1

מטרה

תיעוד ואפיון חברת העופות בתחום הסקר ,בדגש על המינים המקננים (יציבים/מקיצים).
8.3.2

שיטות

שיטת הדיגום
הסקר התבצע במהלך ארבעה ימי דיגום בעונת האביב ,בין החודשים מרץ-אפריל  .2020הדיגום
התבסס על ספירת-נקודה ) (Fixed circle point-count) (Bibby et al., 2000בין השעות 6:00
עד  10:00בבוקר ,שהן שעות הפעילות העיקריות של הציפורים .בכל נקודה נרשמו כלל המינים
שנצפו במשך  10דקות ,ב 2-טווחי מרחק ממיקום הסוקר 100-0 :מ' 250-100 ,מ' ,ותעופה ללא
קשר למרחב.
במהלך ההליכה בין נקודות הספירה תועדו כלל המינים שלא נצפו בנקודות הספירה וכן מינים בסכנת
הכחדה .בכל המקרים נרשמה אינדיקציית קינון במידה שנצפתה (שירה ,חיזור ,הזדווגות ,קן ,צעירים
וכד') .דיווח התצפיות נערך בזמן אמת ,באמצעות יישומון  Survey123מבית  ,ESRIבטופס ייעודי
שנבנה לצורכי הדיגום .התנועה בין נקודות הספירה התבצעה באופן רגלי.
המרחק בין נקודות הספירה נקבע ל 500-מטר לערך ,שהוא המינימום המומלץ בין נקודות ספירה
בלתי-תלויות ,בשילוב מאמץ דיגום אפקטיבי ליום דיגום רגלי .מיקום גס של הנקודות נקבע מראש
באמצעות ממ"ג (מערכת מידע גאוגרפית) ,במטרה לייצג את מרבית בתי הגידול בתחום הסריקה,
כשהמיקום המדוייק בפועל נבחר על-ידי הצפר בשטח .התמצאות במרחב נעשתה באמצעות יישומון
 ,Fulcrumשבאמצעותו הצפר רואה על גבי מפה את מיקומו הנוכחי ואת נקודות הספירה שנקבעו
מראש.
בחירת מקטעי הדיגום
בחירת מקטעי הדיגום (כל מקטע דיגום הוא רצף של נקודות ספירה שבוצעו ע"י סוקר בבוקר אחד)
התבצעה על בסיס תצורות הצומח המרכזיות שמופו בסקר זה (מפה  ,)12בפריסה שמייצגת את
כלל אזורי האקלים בסקר.
מאמץ הדיגום
הסקר התבצע במהלך ארבעה ימי דיגום ,בתאריכים  3( 27/3מקטעים שנדגמו ע"י צפרים שונים) ו-
 .3/4במהלך הסקר נרשמו  298תצפיות ,מהן  261במהלך נקודות הספירה .בסה"כ בוצעו 34
ספירות נקודה ,כאשר כל נקודה נדגמה פעם אחת.
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מפה  .16מיקום נקודות הספירה בסקר העופות ,ותצפיות ממאגר המידע של רט"ג (מינים בסכנת הכחדה
בלבד) ,על רקע מפת תצורות הצומח (לרשימת המינים ,ראו טבלה מלווה – טבלה )15

טבלה  .15מקרא למפת התצפיות בעופות בסיכון (טבלה מלווה למפה .)16
קינון באזור הסקר
מספר במפה
שם המין
מספר במפה
לא מקנן
סלעית ערבות
11
בז נודד
1
לא מקנן
סלעית קיץ
12
בזבוז לבנון
2
שם המין

3

גיבתון אדום-מקור

לא מקנן

13

4

גיבתון גנים

לא מקנן

14

עלווית חורף
פיפיון צהוב

קינון באזור הסקר
מקנן
יתכן ומקנן
לא מקנן
לא מקנן

5

חטפית אפורה

לא מקנן

15

פפיון הרים

מקנן

6

חנקן אדום-גב

לא מקנן

16

צוקית חכלילית

לא מקנן

7

חסידה לבנה

לא מקנן

17

קנית אירופית

לא מקנן

8

נחליאלי לבן

לא מקנן

18

רחם מדברי

לא מקנן

9

סבכי ערבות

מקנן

19

שליו נודד

יתכן ומקנן

10

סלעית חורף

לא מקנן

20

שרקרק מצוי

לא מקנן
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8.3.3

ניתוח הנתונים

ניתוח הנתונים התבסס על תצפיות ספירות הנקודה ( )point countבטווח של עד  250מטר .תצפיות
מקריות שנאספו בין נקודות הספירה שימשו כמידע משלים עבור מצאי המינים הכללי בשטח הסקר.
מידת השכיחות של המין חושבה לפי אחוז הנוכחות מסך נקודות הספירה ( 36נקודות).
מצאי המינים בתחום הסקר חולק לשלוש קבוצות מרכזיות ,בהתאם למידת הקשר שלהם למרחב:
 .1קינון :מינים שנמצאו בקינון וודאי (קן פעיל ,פרטים צעירים שפרחו השנה) או באינדיקציה גבוהה
לקינון (מינים יציבים או מקייצים בשירה בבית-גידול מתאים) ,בתחום הסקר ובסביבתו הקרובה.
 .2שיחור מזון :מינים שהשתמשו במרחב לצורך שיחור מזון .בקבוצה זו נכללים גם מינים נודדים
וגם מינים יציבים שנצפו בשיחור מזון ,אך שלא נמצאה אינדיקציה כלשהי לקינון שלה בתחום
הסקר ובסביבתו הקרובה.
 .3שוטטות :מינים שנמצאו בתחום הסקר בתעופה בלבד ללא קשר מיוחד למרחב ,כגון קינון,
שיחור מזון ,לינה או שתייה.
סיווג המינים לפי סביבת הקן נעשתה על בסיס הספר האדום של העופות (מירוז ועמיתיו)2017 ,
8.3.4

תוצאות

במהלך הסקר תועדו  59מינים ,מהם  56נצפו בזמן נקודות הספירה ( 25 .)95%מינים תועדו בקינון
או בסבירות גבוהה לקינון בתחום הסקר ,ארבעה מינים מקננים בספק (לא נמצאה עדות
משמעותית) ,וכל היתר הם מינים נודדים או יציבים שלא נמצאה לגביהם עדות לקינון (טבלה .)16
מבין המינים המקננים ,ארבעה מינים מוגדרים בסכנת הכחדה (דרגות הסיכון להכחדה של עופות
לפי :מירוז ועמיתיו :)2017 ,סלעית ערבות ( ,)VUסבכי ערבות ( ,)VUפפיון הרים ( )VUועיט זהוב
( ;)CRשלושה מינים קרובים לסיכון ( :)NTמדברון ,עקב עיטי ועורב שחור ,מין אחד "חסר מידע"
להערכת מצב המין בישראל ( – )DDבארית הרים ,ו 18-מינים שאינם בסיכון ,מהם מין אחד פולש
– מיינה מצויה .כמו כן ,ראוי לציון מין נוסף בסכנת הכחדה ( )ENשייתכן כי מקננן במרחב הסקר –
סלעית קיץ.
איור  5מציג את המינים הנצפים ביותר שתועדו בתחום הסקר – מינים שנצפו ביותר מ15%-
מנקודות הספירה .מבין המינים הללו ,שניים מוגדרים בסכנת הכחדה :סלעית ערבות שנצפתה ב-
 21%מנקודות הספירה ,סבכי ערבות שנצפה ב 18%-מהנקודות ,וכן מין נוסף – בארית הרים,
שמוגדרת בקטגוריית "חסר מידע" בגלל שאין מספיק מידע להעריך את מצבה בישראל ,ונצפתה
כאן ב 21%-מהנקודות.
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איור  .5מצאי המינים המקננים שנצפו בלפחות  15%מנקודות הספירה בחלוקה לפי דרגת הסיכון האזורית.
בסכנת הכחדה

מידע חסר

לא בסיכון
80%
70%

50%
40%
30%
20%

נוכחות בנקודות הספירה ()%

60%

10%
0%

טבלה  .16מצאי מיני העופות שנצפו בתחום הסקר.
ניתוח אחוז ה נוכחות בנקודות הספירה נערך על תצפיות שנרשמו בטווח של עד  250מטר מהצופה .המינים מסודרים
לפי סדר מידת השכיחות .מינים שנמצאו בקינון ומוגדרים בסכנת הכחדה מסומנים בהדגשה .המשמעות של  0%בשדה
"נוכחות בנקודות הספירה" היא שהמין נצפה בנקודת הספירה אולם לא בטווח המרחק שנותח.
סיכון
בית-גידול
דרגת
נוכחות בנקודות סה"כ מספר סה"כ מספר
שם המין
אזורי
מוכלל
שייכות
פרטים
תצפיות
הספירה
LC
כוללני
מקנן
105
25
71%
עפרוני מצויץ
LC
מדברי
מקנן
104
24
59%
עפרוני מדבר
LC
כוללני
מקנן
17
12
35%
דוכיפת
LC
כוללני
מקנן
20
11
29%
כרוון מצוי
LC
כוללני
מקנן
18
8
24%
חוגלת סלעים
DD
טרשי
מקנן
78
15
21%
בארית הרים
VU
מדברי
מקנן
16
11
21%
סלעית ערבות
LC
כוללני
מקנן
7
6
18%
כוס החורבות
VU
בתה
מקנן
13
9
18%
סבכי ערבות
שיחור מזון
14
9
18%
פפיון צהוב
LC
מדברי
מקנן
12
6
18%
קורא מדברי
שיחור מזון
28
6
15%
גיבתון גנים
LC
כוללני
מקנן
33
8
15%
יונת הבית
LC
מדברי-טרשי
מקנן
7
5
15%
סלעית לבנת-כנף
LC
כוללני
מקנן
53
9
15%
עורב חום-עורף
LC
מדברי
מקנן
9
5
15%
שחור זנב
LC
כוללני
מקנן
11
9
12%
בז מצוי
שיחור מזון
11
6
12%
סלעית אירופית
EN
ייתכן שמקנן בתה
5
5
12%
סלעית קיץ
LC
מדברי
מקנן
18
9
12%
קטה גדולה
DD
ייתכן שמקנן בתה
5
4
9%
קוקיה אירופית
LC
בתה
מקנן
10
3
6%
גיבתון עפרוני
שיחור מזון
21
5
6%
דיה שחורה
LC
כוללני
מקנן
54
2
6%
דרור הבית
שיחור מזון
2
2
6%
זרון שדות
LC
ייתכן שמקנן בתה
2
2
6%
חנקן אדום-ראש
LC
מדברי-טרשי
מקנן
7
3
6%
טריסטרמית
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דרגת
נוכחות בנקודות סה"כ מספר סה"כ מספר
שם המין
שייכות
פרטים
תצפיות
הספירה
מקנן
4
2
6%
מדברון
שיחור מזון
7
3
6%
נחליאלי לבן
שיחור מזון
12
4
3%
גיבתון אדום-מקור
שיחור מזון
3
1
3%
חכלילית עצים
שיחור מזון
23
5
3%
ירקון
מקנן
7
2
3%
מיינה מצויה
שיחור מזון
1
1
3%
סבכי חורש
שיחור מזון
1
1
3%
סבכי טוחנים
שיחור מזון
1
1
3%
סבכי קוצים
שיחור מזון
2
1
3%
סיס הרים
ייתכן שמקנן
8
4
3%
עורב אפור
מקנן
2
2
3%
עקב עיטי
שיחור מזון
2
2
3%
פפיון עצים
שיחור מזון
12
1
3%
תפוחית מצויה
שיחור מזון
3
1
0%
דרורית קצרת-אצבעות
שיחור מזון
12
2
0%
זרעית השדה
שיחור מזון
3
3
0%
חיוויאי הנחשים
שיחור מזון
5
1
0%
חסידה לבנה
שיחור מזון
5
1
0%
טסית בתים
שיחור מזון
2
2
0%
סיס חוורוור
שיחור מזון
2
2
0%
סיס חומות
שיחור מזון
4
1
0%
סנונית מערות
שיחור מזון
5
3
0%
סנונית רפתות
מקנן
5
3
0%
עורב שחור
שיחור מזון
20
1
0%
עפרונן קצר-אצבעות
חולף
1
1
0%
עקב מזרחי
שיחור מזון
6
2
0%
פפיון שדות
מקנן
11
2
0%
קאק
שיחור מזון
1
1
0%
רחם מדברי
מקנן
3
2
עיט זהוב
מקנן
1
1
פפיון הרים
שיחור מזון
1
1
שליו נודד

8.3.5

בית-גידול
מוכלל
מדברי

סיכון
אזורי
NT

כוללני (פולש)

NA

כוללני
מצוקים

LC
NT

מצוקים

NT

כוללני

LC

מצוקים
בתה

CR
VU

סיכום ודיון

מרחב הסקר נדגם בעונת הקינון במהלך ארבעה ימים ,כדי למקד את מאמץ הדיגום במינים שזקוקים
לתא שטח זה לצורך קינון .חשוב לציין כי בשל מגבלות תקציב ,מוקדו מועד הסקר ומטרתו לעונת
האביב בלבד ,כאשר יש לקחת בחשבון שמצאי המינים שתועד בסקר אינו כולל מינים רבים ,בהם
מינים חורפים (מינים נודדים שמבלים את חודשי החורף בישראל) ,ומינים חולפים שעשויים
להשתמש במרחב הסקר ובסביבתו כאתר לעצירת ביניים במהלך הנדידה לצורך לינה ושיחור מזון.
במהלך הסקר תועדו  59מינים ,מהם  25מינים תועדו בקינון או בסבירות גבוהה לקינון בתחום
הסקר .ייחודיותו של תחום הסקר מתבטא בהרכב חברת העופות ,שמאופיין במינים שמאכלסים
אזורים של צמחייה נמוכה ופזורה  -מעוצה (שיחים ובני-שיח) או עשבונית ,ובהם מיני עופות מתמחים
שקשורים באופן הדוק לשטחי בתה ,בשילוב מינים בעלי קשר מובהק לאזורים מדבריים .חשובים
לציון שבעה מינים מקננים שמבטאים את ערכיות השטח וחשיבותו לשימור:
 .1סלעית ערבות :מוגדרת בישראל כמין ש"-עתידו בסכנה" ( .)VUמרבית האוכלוסייה בישראל
מקננת במישורי חול ולס ובערבות עשבוניות בחבל המדברי והערבתי (מירוז ועמיתיו.)2017 ,
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במהלך הסקר תועדו  16פרטים מ 11-טריטוריות שונות .נצפה ב 21%-מנקודות הספירה,
בעיקר בשטחי בתה דלילים על קרקעות לס ("גבעות עדשה דרום").
 .2סבכי ערבות :מוגדר בישראל כמין ש"-עתידו בסכנה" ( .)VUבמהלך הסקר תועדו  13פרטים
מתשע טריטוריות שונות .נצפה ב 21%-מנקודות הספירה ,בעיקר בחלקיו המערביים של תחום
הסקר – בשטחי הבתה בשלטון סירה קוצנית ("גבעות טוב" ובכתמים ללא רעייה אינטנסיבית
באזור "גבעות עדשה דרום") .בשל העדפותיו האקולוגיות ,סביר להניח כי מין זה נפגע כתוצאה
מהרעייה (חביב ומירוז ,)2017 ,שמאופיינת בתחום הסקר בלחץ רעייה גבוה.
 .3עיט זהוב :מוגדר בישראל כמין "בסכנת הכחדה חמורה" ( .)CRבשנים האחרונות תועדו בקינון
עד  10זוגות דוגרים בישראל ,מהם זוג אחד בחלקו המזרחי של תחום הסקר.
 .4בארית הרים :מוגדרת בישראל כמין בקטגוריית "חסר מידע" ( ,)DDבגלל שאין בידנו די מידע
כדי להעריך את מצבו של המין בישראל .מאכלס בתי-גידול סלעיים וטרשיים עם צמחייה דלילה
בחבל המדברי והים-תיכוני ,פעמים רבות ליד בורות ובארות שם הוא מקנן .במהלך הסקר תועדו
 78פרטים מ 15-טריטוריות שונות .נצפה ב 21%-מנקודות הספירה ,במגוון בתי-גידול – הן
בשטחי הבתה במערב הסקר והן בחלקו המזרחי המדברי.
 .5עקב עיטי :מוגדר בישראל כמין "קרוב לסיכון" ( .)NTמקנן במצוקים בחבל המדברי ובחבל הים-
תיכוני .במהלך הסקר תועד קינון במצוקים בחלקו המזרחי של הסקר.
 .6סלעית קיץ :מוגדרת בישראל כמין "בסכנת הכחדה" ( .)ENמאכלסת בקינון שטחי בתה ושיחייה
טרשיים .מין זה חולף ומקייץ בישראל ,ולפיכך נוכחותו בתחום הסקר אינה מעידה בהכרח על
קינון .לא נצפו פרטים בשירה ,אולם כן בבית-גידול שעשוי להתאים לקינון ,ולפיכך ייתכן שמין
זה מקנן בתחום הסקר .במהלך הסקר תועדו חמישה פרטים מחמש טריטוריות שונות .נצפה ב-
 12%מנקודות הספירה במגוון אזורים מעל גובה  450מטר מעפה"י.
 .7פפיון הרים :מוגדר בישראל כמין ש"-עתידו בסכנה" ( .)VUמאכלס שטחי בתה ושיחייה
במדרונות טרשיים בחבל הים-תיכוני ובספר המדבר .מין זה יציב והקשר שלו לאזורי בתה הוא
מובהק .בנוסף ,מוכרת אוכלוסייה בגבעות הר עמשא שממערב לתחום הסקר .זאת הסיבה שמין
זה סווג כמקנן בתחום הסקר ,על אף שנצפה פרט אחד בלבד.
לאור ממצאי הסקר ,ניתן לומר כי מרחב הסקר הינו שטח ערכי וחשוב עבור מגוון מיני עופות,
אשר חלקם בסכנת הכחדה .מבין בתי הגידול ,חשובים במיוחד שטחי הבתה (בשלטון סירה
קוצנית) ,מצוקים ושטחי הלס המאפיינים חלקים ניכרים מתחום הסקר .לפיכך ,יש חשיבות
גבוהה מאד לשימור השטח רצוף ופתוח ללא פיתוח תשתיות אנתרופוגניות ,וכן בניהול מושכל
של שטחי הרעייה באזור.

-141-

גיל קליין ועמיתיה ( )2021סקר מסדרון יתיר  -רמת מדבר יהודה – דו"ח סופי

8.4

סקר יונקים

8.4.1

מבוא

אזור הסקר הינו אזור מדברי למחצה ,שמהווה מפגש גיאוגרפי בין דרום הר חברון להרי יהודה
ומדבר יהודה ,ובין החבל הים-תיכוני לחבל המדברי ,ועל כן חשיבותו האקולוגית הרבה .נוסף על
המאפיינים הטבעיים הללו ,ניכרות באזור גם ההשפעות האנתרופוגניות הרבות :בכל אזור הסקר
יישובים בדואים רבים ,ברובם לא מוכרים ולא קבועים ובסיסי אימונים של צה"ל .במהלך הסקר
תועדה תנועה ערה של כלי-רכב בדרכים לא סלולות ,בעיקר בחלק הצפוני והצפוני-מערבי ,ונראו
רועים בדואים רבים בשטח .בחלקו הדרומי והדרומי-מזרחי של אזור הסקר נראו רועים עם עדרי
עיזים וכבשים ,ועדרי גמלים מלווים בכלבים ,ובחלקו הצפוני והצפוני-מערבי נראו בעיקר רועים עם
עדרי עיזים וכבשים ,גם הם מלווים בכלבים.
למרות ששטח זה ,בהיותו שטח אש פעיל באזור מרוחק ,כמעט שלא מסוייר ע"י אנשי רט"ג,
מתועדים בו במאגר הנתונים של רט"ג  12מיני בר של יונקים יבשתיים בעשרים השנים האחרונות,
מהם שני מינים שנמצאים בסכנת הכחדה (צבוע מפוספס ושועל צוקים) ושלושה מינים שעתידם
בסכנה (זאב ,יעל וצבי ישראלי) (דרגות הסיכון למיני היונקים לפי :שלמון.)2002 ,
מבחינת מידע על עטלפים באזור הסקר וסביבתו (מפה 17תועדו באזור בריכת צפירה (גבולו
המזרחי של אזור הסקר) אפלול הנגב ( )VUואוזנן הנגב ( ,)ENובתוואי נחל הרדוף נמצא גם כן
אפלול הנגב .באזור ערד (דרומית לאזור הסקר) תועדו המינים :אשף ( ,)NTיזנוב גדול ( )VUויזנוב
קטן ( .)VUבמערת קנאים (דרומית-מזרחית לאזור הסקר) שמשמשת כמקום משכן לעטלפים ,נמצא
אזנן הנגב ופרסף הנגב .לאורך מצוקי ההעתקים (מבריכות המלח ועד עין גדי) שנמצאים מזרחית
לאזור הסקר ,תועדו המינים :אודנן ( ,)VUאשמן גדול ( ,)ENאשף ,יזנוב קטן ,אפלול הנגב ,עטלפון
אריאל (נקרא בעבר עטלפון בודנהיימר .ראו ,)DD( )Meiri et al., 2019 :פרספון ( ,)VUאוזנן הנגב
ולילן (.)EN
8.4.2

שיטות

סקר זה בוצע בשתי פעימות :הפעימה הראשונה בתאריך  25.06.20והפעימה השנייה בתאריך
 .17.07.20בשתי הפעימות הסקר בוצע ע"י סריקה רגלית יומית .בכל אחת מהפעימות הוצבו 12
מצלמות שביל ,כולן מדגם  Browningבעלות מהירות רכישת תמונה של  0.2שניות ויכולת טובה
לצילום בלילה באמצעות מבזק  .IRהמצלמות תוכנתו לצילום של שלוש תמונות ברצף כאשר מופעל
חיישן התנועה שלהן ,וכל עוד החיישן מזהה תנועה ,המצלמות ממשיכות לצלם .בפעימה הראשונה
מוקמו שש מצלמות סמוך לבריכת צפירה במזרח אזור הסקר ושש מצלמות סמוך לשביל אסף
בדרום-מזרח אזור הסקר .בפעימה השנייה מוקמו שש מצלמות סמוך להר עמשא בצפון-מערב אזור
הסקר ,ושש מצלמות סמוך למטווחים של בסיס "טוב" חטיבת הנח"ל ,בדרום-מערב אזור הסקר
(מפה .)18
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כל התמונות שצולמו מויי נו וקובצו לכדי אירועי צילום :רצפי תמונות שמתעדות אירוע יחיד (שבינו
לבין האירוע הבא יש לפחות  10שניות פער) .זאת ,על מנת למנוע הטייה שנובעת משהות שונה של
בעלי החיים אל מול המצלמות .בנוסף ,בכל פעימה הוצבו שני גלאי עטלפים מקליטים מדגם Song
 meter SMZCשמשמשים להקלטת הקולות העל-קוליים ( )ultrasonicשמשמיעים עטלפים בעת
התמצאותם במרחב (איכון-הד =  .)echolocationבפעימה הראשונה הוצב גלאי אחד סמוך לבריכת
צפירה ,וגלאי שני הוצב סמוך לשביל אסף .בפעימה השנייה הוצב גלאי אחד סמוך להר עמשא ,וגלאי
שני סמוך למטווחי בא"ח נח"ל "טוב"  .גלאי זה אינו מקליט פעילות עטלפי פרי ,ולכן מין זה נעדר
מממצאי הגלאים ,אך אין בכך בכדי להעיד על קיומו או אי-קיומו במרחב.
מיקום המצלמות והגלאים התבצע תוך כדי הסקר הרגלי ,ובעקבות סימנים לפעילות של יונקים.
סמוך לשביל אסף בדרום-מזרח אזור הסקר נראו עקבות שועלים וגללי שועלים וגללים של מין כלבי
אחר (אולי זאב) .בנוסף ,היו באזור זה מספר מאהלים לא קבועים של בדואים שהשכינו עדרי עיזים
וכבשים ,עדרי גמלים ,חמורים וכלבים ,ובשטח נראו גללים ועקבות רבות של צאן ,גמלים וחמורים.
אלו נראו הרבה יותר מאשר עקבות וגללים של חיות בר .סמוך לבריכת צפירה במזרח אזור הסקר,
נראו עקבות וגללים של אותם המינים כמו באזור שביל אסף ,כמו גם עקבות וגללי חיות המשק.
בשטח נראה גם רועה עם עדר גמלים .בשני אזורים אלו נראו גם שולחנות אכילה של מכרסמים
(כנראה של קוצנים וגרבילי סלעים) בפתחי סדקים ומתחת לבולדרים .לאחר שישה לילות ,בתאריך
 ,01.07.20הוסרו הגלאים והמצלמות והנתונים שנאגרו בהם פוענחו.
סמוך להר עמשא ,בצפון-מערב אזור הסקר ,נראו עקבות שועלים וגללי שועלים ,עקבות צבוע ועקבות
וגללים של מין כלבי אחר (אולי זאב) .נצפה גם שועל בתצפית ישירה נכנס למחילתו .בשטח נראו
עקבות ,גללים ושבילי הליכה רבים של עדרי צאן ,ונראה בשטח רועה בדואי עם עדר עיזים וכבשים
מלווה בכלבים .באזור זה נראו מספר מאהלים לא קבועים של בדואים ונצפתה תנועה של מספר
כלי-רכב בדרכים לא סלולות .סמוך למטווחי מחנה "טוב" ,בדרום-מערב אזור הסקר ,נראו עקבות
שועלים וגללי שועלים ,מחילות גדולות שמתאימות ליונקים בינוניים ,ומחילות מכרסמים .בנוסף ,נראו
סימנים לפעילות צבאית רבה בשטח .עוד נראו בשטח זה רועה בדואי עם עדר כבשים ועיזים ,ורועה
אחר עם עדר גמלים וחמור .הדבר ניכר גם בעקבות ובגללים רבים של צאן ,גמלים וחמורים בשטח.
לאחר שבעה לילות ,בתאריך  ,24.07.20הוסרו הגלאים והמצלמות .אחת המצלמות סמוך להר
עמשא לא נמצאה ,וכנראה שנגנבה/אבדה .הנתונים שנאגרו במצלמות ובגלאים פוענחו .הנתונים
שנאגרו בגלאי העטלפים נותחו ע"י תכנת  ANALOOKובסיוע מסננים שפותחו במרכז יונקים של
חלה"ט .נתוני המצלמות נותחו ע"י רישום של כל בעל-חיים שנצפה בכל תמונה.
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מפה  .17מפת אזור הסקר עם תיעודי מיקומים של עטלפים

מפה  .18מיקומי מצלמות וגלאי עטלפים באזור הסקר (מסומנים באדום) ,ותצפיות ממאגר המידע של רט"ג (מינים
בסכנת הכחדה בלבד) ,על רקע מפת תצורות הצומח.
האתר המזרחי נמצא סמוך לבריכת צפירה ,האתר הדרומי-מזרחי נמצא סמוך לשביל אסף ,האתר הצפוני-מערבי נמצא
סמוך להר עמשא והאתר הדרומי-מערבי נמצא סמוך למטווחים של מחנה "טוב" של הנח"ל.
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8.4.3

תוצאות

סך הכל צילמו  23מצלמות השביל  4,431תמונות שתיעדו  467רצפי תמונות שבהן תועדו בעלי-
חיים.
איור  .6התפלגות אירועי הצילום מ 12-מצלמות מחולקים לפי הקטגוריות :אדם ,רכב ,חיות משק וחיות בר

איור  .7מספר אירועי צילום של חיות בר וחיות משק בלבד (ללא אירועי צילום של כלי-רכב ושל בני-אדם).
לכל אתר יש צבע נפרד ,לפי המקרא( Zfira .בסגול) מיוחס לאזור בריכת צפירה; ( Shvil_Asafבכחול) מיוחס לאזור
שביל אסף; ( shetah_Esh_522_southבירוק) מיוחס לאזור שסמוך למטווחי מחנה "טוב";
 shetah_Esh_522_northמיוחס לאזור שסמוך להר עמשא.

-145-

גיל קליין ועמיתיה ( )2021סקר מסדרון יתיר  -רמת מדבר יהודה – דו"ח סופי

מצלמות:
ניכר מהתצפיות במצלמות כי ישנה פעילות אנושית רבה באזור הסקר (איור  .)6הדבר בא לידי ביטוי
בכך ש 66%-מהתצפיות במצלמות היו של כלי-רכב ,שנראו בעיקר באזור שסמוך להר עמשא3% .
מהתצפיות היו של בני-אדם ,שנראו בכל הפוליגונים באזור הסקר ,ו 9%-מהתצפיות הן של חיות
משק (גמלים ,עיזים ,כבשים וחמורים) שנראו בכל אזור הסקר 22% .מהתצפיות בלבד היו של חיות
בר ,ומתוכן  40%היו של שועל מצוי ,שנראה בכל אתרי הצבת המצלמות באזור הסקר.


אזור בריכת צפירה (מזרח אזור הסקר) :המין המרכזי שתיעדו המצלמות היה גמל (היו תצפיות
רבות גם של רועים בדואים) .היו תצפיות רבות גם של חמור ,לרוב מלווה ברועה/ים .מבחינת
חיות בר ,המין המרכזי שתיעדו המצלמות היה שועל מצוי ומינים נוספים שתועדו היו כלב/זאב
(לא היה מספיק ברור מהתמונה שצולמה אם מדובר בכלב או בזאב) ומין לא מזוהה של מכרסם.

תמונה  .37עדר גמלים באזור בריכת צפירה

תמונה  .38שני רועים בדואים רוכבים על חמורים באזור בריכת צפירה
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תמונה  .39שועל מצוי באזור בריכת צפירה



אזור שביל אסף (דרום-מזרח אזור הסקר) :המין המרכזי שתיעדו המצלמות היה עיזים וכבשים
(גם כאן היו מספר תצפיות ברועים בדואים) .מבחינת יונקי בר ,רוב התצפיות היו בשועל מצוי.

תמונה  .40רועה בדואי עם עדר עיזים באזור שביל אסף

תמונה  .41שועל מצוי באזור שביל אסף
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אזור סמוך להר עמשא (צפון-מערב אזור הסקר) :עיקר התצפיות באזור זה היו של כלי-רכב
בנסיעה ,כנראה של הבדואים שמתגוררים ביישובים לא קבועים ולא מוכרים בשטח זה
ובסביבתו .תועד מגוון של כלי-רכב :טרקטורים ,כלי-רכב פרטיים ,טרנזיטים ,ג'יפים ,רכבי משא
של בע"ח (בעיקר עיזים וכבשים) וכו' .חשוב לציין כי נסיעת כלי הרכב תועדה גם בלילה ,ואפילו
בשעות הקטנות של הלילה .היו גם תצפיות רבות של רועים בדואים במצלמות .מבחינת בע"ח,
המין המרכזי שתיעדו המצלמות בפוליגון זה היה עיזים וכבשים ,והדבר גם ניכר בסקירה הרגלית
בשטח .עוד ,היו תצפיות רבות של חמור ,לרוב מלוות ברועה בדואי ,ושל כלבים ,שלרוב ליוו את
עדרי הצאן .מבחינת יונקי בר ,שועל מצוי היה המין הנפוץ ביותר ,וכן תועדו ארנבת ,קיפוד מדבר,
קיפוד לא מזוהה (קיפוד מדבר או קיפוד מצוי) ומכרסם לא מזוהה.

תמונה  .42שני כלי רכב בנסיעה באזור הר עמשא

תמונה  .43עדר עיזים וכבשים מלווה בכלב באזור הר עמשא
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תמונה  .44שועל מצוי באזור הר עמשא

תמונה  .45קיפוד מדבר באזור הר עמשא

תמונה  .46ארנבת באזור הר עמשא
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אזור סמוך למטווחי מחנה "טוב" (דרום-מערב אזור הסקר) :המין המרכזי שתיעדו המצלמות
בפוליגון זה היה שועל מצוי (כ 30-תצפיות!) .מינים נוספים שתועדו היו צבי ישראלי ,תן זהוב
ומכרסם לא מזוהה  .אזור זה הוא היחיד שלא תועדו בו במצלמות בני-אדם וחיות משק ,אולם
בסקירה הרגלית נראו בו רועים עם חיות משק.

תמונה  .47שועל מצוי באזור מטווחי מחנה "טוב"

תמונה  .48צבי ישראלי באזור מטווחי מחנה "טוב"
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תמונה  .49תן זהוב באזור מטווחי מחנה "טוב"

תמונה  .50שועל מצוי באזור מטווחי מחנה "טוב"

גלאי עטלפים:
טבלה  .17גלאי עטלפים באזור בריכת צפירה (סבב  1גלאי )2
מספר קבצים מספר לילות ממוצע ללילה
שם מדעי
שם המין
גלאי
Eptesicus botae
0.71
7
5
יתיר-גלאי  2אפלול הנגב
Otonycteris hemprichii
1.71
7
12
יתיר-גלאי  2אודנן
יתיר-גלאי  2יזנוב ב"מ  /אשמן Taphozous Rhinopoma sp. /
3.85
7
27
perforarus
קטן
Tadarida teniotis
7.71
7
54
יתיר-גלאי  2אשף מצוי
טבלה  .18גלאי עטלפים באזור שביל אסף (סבב  1גלאי )1
שם מדעי
שם המין
גלאי
Otonycteris hemprichii
יתיר-גלאי  1אודנן
Rhinopoma
sp.
/
יתיר-גלאי  1יזנוב ב"מ  /אשמן קטן
Taphozous perforarus
Tadarida teniotis
יתיר-גלאי  1אשף מצוי
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3.57
7
25
2

7

0.28

4

7

0.57
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טבלה  .19גלאי עטלפים באזור הר עמשא (סבב  2גלאי )2
שם מדעי
שם המין
גלאי
Eptesicus botae
יתיר  2סבב  2אפלול הנגב
Otonycteris hemprichii
יתיר  2סבב  2אודנן
Pipistrellus kuhlii
יתיר  2סבב  2עטלפון לבן-שוליים
Rhinopoma
sp.
/
יתיר  2סבב  2יזנוב ב"מ  /אשמן קטן
Taphozous perforarus
Tadarida teniotis
יתיר  2סבב  2אשף מצוי
Taphozous nudiventris
יתיר  2סבב  2אשמן גדול

מספר קבצים מספר לילות ממוצע ללילה
1.75
8
14
0.75
8
6
5.75
8
46
134

8

16.75

139
2

8
8

17.375
0.25

המין הדומיננטי של עטלפי חרקים במרחב הסקר בעונה זו הוא אשף – עטלף חרקים גדול שנפוץ
בעיקר בחבל הים-תיכוני של הארץ ,אך מצוי גם בנגב ובמדבר יהודה ,בעיקר סביב יישובים וחקלאות.
מין נודד בארץ שלמיטיבי שמיעה אף יכולת לשמוע את קולות איכון ההד שלו ,שנמצאים קרוב לסף
העליון של יכולת השמיעה האנושית .שוכן סדקים ,כולל גם מבנים מאויישים או נטושים ,מגביה עוף
וניזון בעיקר מעשים ומחרקים גדולים מעופפים אחרים .מין זה הינו אחד משני המינים הנפוצים
בארץ (לצד עטלפון לבן-שוליים ועטלף פירות).
סמוך לשביל אסף ,בחלק הדרומי-מזרחי של אזור הסקר ,המין אודנן היה נפוץ יותר משאר המינים
שהוקלטו ,ומין זה הוקלט גם בשאר האזורים .זהו מין מדברי ונפוץ לאורך ים המלח עד ערד ודימונה,
וגם באזור אילת .האודנן הינו עטלף גדול ונקרא כך בשל אוזניו הגדולות מאד שאורכן כמעט כפול
מהראש .לפי מפת תיעוד מיני העטלפים ומקומות משכנם בסביבת הסקר (מפה  ,)17תועד אודנן
בעבר רק לאורך מצוקי ההעתקים שממזרח לאזור הסקר.
סמוך לבריכת צפירה ולהר עמשא הוקלט גם אפלול הנגב ,שנפוץ לאורך עמק השבר הסורי-
אפריקני ,מים המלח ועד אילת .הוא פעיל לילה ושוכן בסדקי סלע ומערות .לפי מפת תיעוד מיני
העטלפים ומקומות משכנם בסביבת הסקר (מפה  ,)17אפלול הנגב תועד בעבר באזור בריכת
צפירה ,בנחל הרדוף וגם לאורך מצוקי ההעתקים.
בכל האזורים הוקלט מין של יזנוב או אשמן קטן .שיטת ההקלטה שבה נעשה שימוש בסקר זה
איננה מבדילה היטב בין שלושה מינים בעלי חתימת קול דומה :יזנוב קטן ,יזנוב גדול ואשמן קטן.
עם זאת ,לפי מפת תיעוד מיני העטלפים ומקומות משכנם בסביבת הסקר , ,תועדו בעבר יזנוב גדול
ויזנוב קטן דרומית לאזור הסקר באזור ערד ,ויזנוב קטן תועד גם לאורך מצוקי ההעתקים.
אשמן גדול תועד באזור הר עמשא בצפון אזור הסקר בלבד .זהו עטלף החרקים הגדול ביותר בארץ,
ונמצא בסכנת הכחדה מקומית :רק מושבה אחת של מין זה מוכרת בארץ ,אולם הוא מתועד
אקוסטית לעיתים קרובות ,בעיקר במדבר אך גם בחבלי הארץ הים-תיכוניים (בעיקר בעונות המעבר
ובחורף) .כלל מיני האשמנים הם מינים של שטחים פתוחים ו/או סגורים חלקית בלבד .שוכן סדקים
ומערות (בעיקר בפתחי המערות ,ולעיתים אפילו בשטח חשוף לאור) .מין מגביה עוף שניזון כנראה
בעיקר מעשים ומנמלים מכונפות .לפי מפת תיעוד מיני העטלפים ומקומות משכנם בסביבת הסקר,
אשמן גדול תועד בעבר במרחב הסקר רק לאורך מצוקי ההעתקים.

-152-

גיל קליין ועמיתיה ( )2021סקר מסדרון יתיר  -רמת מדבר יהודה – דו"ח סופי

בנוסף ,באזור הר עמשא בלבד תועד גם עטלפון לבן-שוליים ,שהינו מין קטן בסדרת עטלפי
החרקים ,ושוכן בסדקים בכל החבל הים-תיכוני .המין הוא מהנפוצים במיני העטלפים בארץ ,ונחשב
כמין מלווה-אדם שחרג מתחום תפוצתו הטבעי גם אל לב המדבריות הצחיחים בעקבות התיישבות
אנושית .זהו מין סתגלתן שניתן למצוא לעיתים קרובות צד "מתחת לפנס" תרתי משמע ,ותרומתו
להדברת חרקים ובעיקר יתושים עוקצים היא רבה.
הרחבה על מיני היונקים הקרקעיים שנצפו בסקר:


שועל מצוי :טורף ממשפחת הכלביים שחי לרוב בתאים משפחתיים קטנים או כיחידים .השועל
המצוי נדחק על ידי התן הזהוב כאשר אוכלוסיות האחרון הן גדולות .מין טריטוריאלי שניזון הן
ממזון מן החי (זוחלים ,חרקים ,ציפורים ויונקים קטנים) והן מפירות ,גרעינים וכו' .נחשב כמין
מלווה-אדם.



צבי ישראלי :הינו מין פרסתן ממשפחת הפריים שמוגדר בסכנת הכחדה עולמית .שוכן בעיקר
בשטחי בתה ושיחייה ,בספר המדבר ,במישורים ערבתיים ובהרים שבהם השיפועים אינם
תלולים ומצוקיים .ניתן למצוא צבאים גם ביערות נטע אדם שבהם הנוף אינו סבוך ,ותת היער
פתוח יחסית .הצבי הישראלי חי במבנים חברתיים שונים :מלהקות שכוללות בעיקר נקבות,
קרובות משפחה וצאצאיהן ,ועד זכרים טריטוריאליים יחידאיים שמחזיקים בשטחי מחייה
איכותיים ואפילו רווקיות של זכרים חסרי טריטוריה .על מנת לשמור על מין זה מפני הכחדה,
נדרשת שמירה קפדנית על בתי הגידול ,על קישוריות בין בתי הגידול והגנה על הצבי מפני צייד
לא חוקי וטריפה על ידי כלבים משוטטים.



תן זהוב :מין טורף ממשפחת הכלביים שנחשב כיום למין מלווה-אדם שאוכלוסיותיו מתפרצות.
מין זה שוכן ברוב חלקי הארץ ,למעט באזורים מדבריים צחיחים .התנים הזהובים הינם טורפים
כוללניים שמנצלים מגוון רחב של מזונות :טרף חי של יונקים ,עופות וזוחלים ,כמו גם פירות,
ירקות ,זרעים ,פקעות ושאר מזונות מן הצומח .התן הזהוב מנצל היטב פסולת ביישובים ופסולת
חקלאית כמקור מזון ,וזו הסיבה העיקרית להיותו מין מתפרץ .אוכלוסיות גדולות מדי של תנים
זהובים (מעבר לכושר הנשיאה הטבעי של השטח) עלולות לגרום לנזקים לסביבה עקב טריפה
מוגברת של מינים נטרפים (ובכללם עופרי צבאים) ,העברת מחלות (כמו כלבת) ונזקים
לתשתיות ולתוצרת חקלאית.



זאב :מין טורף ממשפחת הכלביים והגדול שבמשפחה זו בישראל .בעבר היו נפוצים הזאבים
בכל הארץ מלבד באזורי מצוקים וביצות ,אולם בשל ההתיישבות האינטנסיבית של האדם נדחק
הזאב ממקומות רבים וכיום הוא נפוץ יחסית באזורים שאינם מיושבים בצפיפות ,כגון הנגב,
הערבה ומדבר יהודה .הזאב הינו פעיל לילה ובחורף פעיל גם בשעות הבוקר ואחר הצהריים.
משקל הזאב עולה ככל שמצפינים בארץ ,וכך גם צבע הפרווה שנעשית כהה ועבה יותר .בארץ
הזאבים חיים בלהקות שבהן עד  17פרטים .בכל להקה יש דירוג חברתי לזכרים ודירוג לנקבות,
ורק הזוג השליט מתרבה .הלהקה שומרת על טריטוריה של כמה עשרות קילומטרים רבועים,
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וזו מסומנת בגללים ובשתן שמוטלים על אבנים ושיחים בולטים .הזאב הינו מין מוגן ,אך בשטחים
שבהם מגדלים בקר לבשר וצאן ,הוא ניצוד באופן לא חוקי .חלק מאוכלוסיות הזאבים בארץ חיות
בלהקות מבודדות וקטנות בחרמון ,ברמת הגולן ,בגלבוע ובלכיש.


ארנבת :ממשפחת הארנביים ,נפוצה במישורים ובגבעות בכל רחבי הארץ ,וגם בשדות
וב פרדסים .פחות נפוצה באזורי חורש צפוף וביצות .מין זה סובל לאחרונה מצייד אינטנסיבי
בעזרת כלבים ,בעיקר בנגב.



קיפוד מדבר :מין של קיפוד שחי בארץ מקו באר שבע ודרומה ,אך גם "זולג" לאורך ים המלח
ומעט צפונה .קיפוד המדבר ניכר ב"-מסכה" השחורה שעל פניו ,ובפס קרח מקוצים על קודקודו.
קיפוד המדבר הינו פעיל לילה בעיקר ,אך פעיל גם בבוקר ובערב .בארץ הוא כנראה נכנס לשנת
חורף (היברנציה) ,אך באזור הסהרה הוא שוקע דווקא בתרדמת קיץ (אסטיבציה).



מכרסמים :ממצלמות השביל לא ניתן לזהות את מיני המכרסמים שצולמו ,ונדרש לשם כך ביצוע
סקר ייעודי בעזרת מלכודות מכרסמים.

מינים נוספים של יונקים שמוכרים באזור הסקר אך לא תועדו במצלמות:


צבוע מפוספס :טורף ממשפחת הצבועיים והגדול בטורפי ישראל .נפוץ בכל הארץ ובעיקר
באזורים סלעיים שבהם קל לו למצוא מערות מסתור .הצבוע הינו פעיל לילה ,ובמהלך היום נח
במערות טבעיות ובמכרות נטושים .הצבוע ניזון בעיקר מפגרים ,אך גם טורף בעלי-חיים שונים
ואוכל פירות ושיירי מזון במזבלות .הצבוע המפוספס הינו יחידאי וישנן תצפיות באזור ים המלח
של שתי נקבות שגידלו את גוריהן יחד.



קרקל :טורף ממשפחת החתוליים ומצוי בכל הארץ מלבד באזורי ביצות ונחלים .פעיל משעות
אחה"צ ועד שעות הבוקר המוקדמות וביום נח בסבך הצמחייה ,במערה או במחילה שחפרו
יונקים גדולים אחרים .הקרקל הינו יחידאי .תחומי המחייה של הזכרים חופפים במקצת ,ובתחום
הזכר מספר תחומי מחייה של נקבות .הרגליים האחוריות של הקרקל קצרות במידה ניכרת
מהקדמיות ,ומאפשרות לו לנתר לגובה של  2מטרים כדי ללכוד עופות ממריאים.



שועל צוקים  :טורף ממשפחת הכלביים ,שחי בארץ במדבר בלבד ,במצוקים ובדרדרות תלולות
של גושי סלע גדולים .שועל הצוקים הינו שועל קטן שניכר בזנבו הארוך והשעיר ,וקצה הזנב שלו
שחור (בניגוד לשועל מצוי שקצה זנבו לבן) .שועל הצוקים הוא פעיל לילה .בעונת הרבייה בני
הזוג נחים יחד באותו חלל ,ובשאר השנה הם שומרים על מונוגמיה וישנים בחללים סמוכים.
הנקבה כנראה אינה מגיעה לבגרות מינית בשנה הראשונה לחייה.



גירית מצויה :טורף ממשפחת הסמוריים ,שנפוץ בחבל הים-תיכוני בארץ ,וחדר גם לאזור
הערבה .הגירית הינה פעילת לילה ובמהלך היום נחה במערכת מחילות שחפרה ,שלה מספר
פתחים ומספר חדרים .ניזונה בעיקר מחסרי-חוליות.



חתול בר :טורף ממשפחת החתוליים ,שנראה כחתול בית גדול .צבעו חום-אפור-צהבהב ,על
גופו פסים כהים מטושטשים .הזנב ארוך ממחצית אורך הגוף ומוקף בקצהו בשלוש טבעות
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שחורות .בצידה הפנימי של רגלו הקדמית יש פס שחור .נפוץ בכל הארץ ,אולם מזדווג רבות עם
חתולי בית שהתפראו ועל כן קיימים בני-כלאיים רבים וקשה כיום להבחין בטבע בין חתולי בית
שהתפראו לחתולי בר טהורים.


דלק :טורף ממשפחת הסמוריים ,חי בארץ בחבל הים-תיכוני עד ספר המדבר .באזור הים-תיכוני
הדלק חי בחורש מפותח שעציו גבוהים ,ובאזור ספר המדבר חי במדרונות סלעיים גבוהים .בסוף
שנות הארבעים של המאה הקודמת נחשב כנדיר וניצוד בשל פרוותו ,אך כיום תפוצתו מתרחבת
ואוכלוסיותיו מתרבות .הדלק הוא פעיל לילה ומיטיב לטפס .הוא מין יחידאי אך ייתכן שהזכר
משתתף בטיפול בצאצאים.



דרבן :מכרסם ממשפחת הדרבניים ,והמכרסם הגדול בישראל .שוכן ברוב חלקי הארץ ,פעיל
לילה בעיקרו ,וחי בזוגות קבועים ששוכנים במחילות מסועפות שאותן הם חופרים .הדרבן ניצוד
בצורה לא חוקית בשל בשרו ,ולעיתים גורם לנזקים לחקלאות ,בעיקר עקב חפירה ונזקים
לתשתיות חקלאיות.



שפן סלע :ממשפחת השפניים ,נפוץ באזורים סלעיים שסדקיהם יכולים לשמש לו כמסתור.
השפן הינו פעיל יום ומרבה להשתרע בשמש על סלעים במהלך היום .השפן חי בעדרים שבהם
כמה משפחות .בשנים האחרונות נעשה שפן הסלע נפוץ מאוד בארץ ,ובעקבות היותו נשא של
טפיל הלישמניה ,התפשטה המחלה באזורים מסויימים בארץ.



קיפוד מצוי :מייצג את סדרת אוכלי החרקים ,ונפוץ בחבל הים-תיכוני וביישובים.



מכרסמים :מכרסמים שעשויים להמצא באזור הסקר הינם :גרביל סלעים ,יפה זנב ,פסמון
מדבר ,מריון מצוי ,מריון מדבר ,קוצן מצוי ,קוצן זהוב ,ירבוע מצוי ,ירבוע גדול וחולד .היות שחלק
משטחי הסקר קרובים לשטחים חקלאיים וליישובים ,צפוי גם שחולדה מצויה ועכבר הבית יימצאו
באזורים הללו (בעיקר בגבולות אזור הסקר).

מסקנות והמלצות


אזור זה הינו טרשי והררי ברובו ועל כן ברובו ישנה בעיית נגישות והגעה ולכן ,סקר היונקים
בוצע ברובו בשוליים של שטח הסקר ,במיקומים שהיו נגישים יחסית להגעה עם רכב פרטי ,ועל
כן ,קרובים להתיישבות הבדואית ולבסיסים צבאיים .יכול להיות שזו הסיבה שמרבית התצפיות
היו של שועל מצוי שהוא מין מלווה אדם ושהיו תצפיות רבות מאוד של רועים ,של חיות משק
שונות -עיזים וכבשים עד גמלים ושל כלי רכב שונים שנוסעים בשטח .בנוסף ,היו מספר תצפיות
של תן זהוב ,גם הוא מין מלווה אדם ,אך הינו פחות נפוץ באזור זה ,בייחוד באזור הטרשי והררי
בשל התנאים הקשי ם והיעדר מקורות המים בעונת הקיץ .היו מספר תצפיות של ארנבת שדה
שהינה נפוצה יחסית באזור ומספר תצפיות של קיפוד מדבר שזהו תחום תפוצתו .הייתה תצפית
לא ודאית של זאב ותצפית יחידה של צבי ארץ ישראלי .זאת למרות שהייתה ציפייה למספר רב
יותר של תצפיות בצבי ארץ ישראלי באזור זה .הייתה ציפייה לתצפיות של טורפים כגון צבוע
מפוספס ,קרקל ושועל צוקים ,אולם ,היות והחלקות שנדגמו היו בשולי השטח ולא בעומקו
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וקרובות לפעילות אדם מסוגים שונים ,מינים אלו לא נצפו בסקר .יכול להיות שאם הסקר היה
נעשה בעומק השטח ,במקומות בהם יש פעילות אנושית פחותה והנגישות היא קשה יותר ,מינים
אלו ובפרט ,קרקל ושועל צוקים ,היו נצפים במצלמות .מינים אלו הם מאוד רגישים להפרעות
בסביבת המחייה שלהם ומאוד מתרחקים ונרתעים מפעילות אדם ולכן ,ניתן לתעד אותם רק
במקומות נידחים ומרוחקים מפעילות אדם .זאת ועוד ,לא נראו מיני מכרסמים רבים בשטח
הסקר ,בעוד ששטח זה הינו אזור התפוצה של מיני מכרסמים רבים בהיותו מעבר בין החבל
הים תיכוני לחבל המדברי .זאת כנראה בשל העובדה כי מצלמות שביל הינה שיטה פחות טובה
לרוב לתיעוד מכרסמים.


ההמלצה היא להמשיך את סקר מצלמות השביל להשלמת נתונים ,בעיקר בעומק השטח
ובחלקות בשטח שאינן נגישות לאדם ושפעילות האדם בהן נמוכה .רצוי לבצע את הסקר
בעונה/שתי עונות קבועות (אביב ו/או סתיו) .עוד ,כדאי לבצע בעונות מסוימות (אביב ו/או סתיו)
ואף מחוץ לעונות אלו סקרי יונקים רכובים/רגליים בשעות אחה"צ -ערב ,להשלמת הנתונים
והמשך תיעוד מצאי ופעילות יונקים .זאת בהתאם לנגישות בשטח .בנוסף ,כדאי להשלים נתונים
על מצאי מכרסמים בשטח הסקר ע"י הצבת פלטות עקבות בחלקות שונות.



מרחב הסקר שופע פעילות אנושית לרוב ,התיישבות לא מוכרת ולא קבועה של בדואים ,רעייה
מתונה עד אינטנסיבית של חיות משק שונות ,מעיזים וכבשים עד גמלים ,נסיעה בכלי רכב שונים
בדרכים לא סלולות בעומק השטח ופעילות צבאית .הדבר כנראה יוצר הפרעה משמעותית למיני
היונקים החיים והעוברים במרחב .מבחינת רעייה ,למשל ,מחקר שנעשה בשנים האחרונות
ברמת הנדיב הראה כי רעייה אינטנסיבית של צאן ו/או בקר פוגעת במגוון המינים בשטח הטבעי
ודוחקת מינים רגישים יותר ,כגון צבאים (  .)Shamoon et al., 2017הדבר נובע מכך שרעייה
עשויה לשנות את הרכב מיני הצומח בשטחים אלו ע"י דיכוי מינים מסוימים ,עידוד מינים מלווי
רעייה ,שינוי הייצור הראשוני ותכונות הקרקע (דרך הידוק ,הגדלת הסחיפה ודישון ,למשל) ובכך
להשפיע משמעותית על מגוון אורגניזמים שונים ,מחיידקים ועד יונקים .על כן ,חשוב לשמר שטח
זה ,בייחוד בהיותו שטח שמורכב מבתי גידול שנמצאים בסכנת הכחדה ובהיותו שטח מעבר בין
החבל הים תיכוני לחבל המדברי .יש לשמר את מאפייניו הטבעיים של השטח ולפעול לניהול
רעיית העיזים בשטח (ניהול עוצמת הרעייה ותזמון הרעייה -בעונות מסוימות בשנה) משום
שרעייה אינטנסיבית עלולה לפגוע קשות במאפיינים הטבעיים של בתי הגידול באזור ועלולה
להרחיק מיני יונקים ולפגוע באוכלוסיות ובקישוריות בין אוכלוסיות בשל ההפרעה שהרעייה
מייצרת.



כחלק מהפעילות האנושית הענפה באזור זה ,ישנם מוקדים רבים של השלכת פסולת וגרוטאות,
שכנראה הינם בשימוש של ההתיישבות הבדואית ,ובחלקים המטויילים יותר באזור זה ישנן
שאריות אשפה של מטיילים .על כן ,יש צורך בהגברת האכיפה באזור ,הצבת שילוט מתאים
והסברה.
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יש לפעול לניהול התנהלות הרועים הבדואים בשטח ,בייחוד לאור העובדה כי הם מקימים מאהלי
לינה ארעיים בשטחים הטבעיים ,מה שמפר את השטח הטבעי .מעבר לניהול הרעייה עצמה
שפורט בסעיף  ,3יש לוודא כי התנהלות הרועים בשטח הטבעי בעת הרעייה (וגם שלא בזמן
הרעייה) לא פוגעת בערכי הטבע ,למשל ,שלא מתבצע ציד לא חוקי של חיות בר ,שלא נעשה
ליקוט של צמחים מוגנים ושיש שמירה על סניטציה -אי השלכה של פסולת ביתית בשטח הטבעי
ושלא נזרקים פגרים ופסדים של חיות המשק שלהם בשטח .לשם כך ,יש צורך באכיפה מוגברת
ו/או מיסוד השלכת הפסולת והשלכת הפסדים והפגרים .כל זאת על מנת שלא לאפשר למינים
מתפרצים ,כגון תן זהוב ,ואחרים יתרון על פני המינים הרגישים יותר (כמו צבאים) .בנוסף,
כלביהם של הרועים הבדואים מהווים טורפים בשטחים הטבעיים ועלולים לפגוע קשות בחיות
הבר .על כן ,יש לנסות ולצמצם את השפעתם על הסביבה ע"י הסברה למניעת הפרת הכלבים,
עיקור וסירוס שלהם והימנעות משחרורם לשוטט בשטחים הטבעיים ,ובעיקר בלילה .גם לשם
כך יש צורך באכיפה מוגברת ודילול הכלבים המשוטטים ,במידת הצורך.

8.5

בתי-גידול מיוחדים

8.5.1

מצוקים וערוצי נחלים

המצוקים וערוצי הנחלים שמתנקזים מזרחה ,לאגן נחל צאלים ,נחל משמר ונוספים ,מהווים בתי-
גידול חיוניים למגוון ייחודי של יונקים כגון שועלי צוקים ,יפה זנב ,ומגוון מיני עטלפים שוכני מערות
ו/או סדקים כיזנובים קטנים ,עטלפוני אריאל ועוד .שימור ערוצי הנחלים ,המצוקים והרמות הנישאות
מעליהם ,חיוניים הן לשמירתם כבתי-גידול יחודיים והן כדי לקיימם כמסדרונות אקולוגיים בין ספר
המדבר לים המלח (ולהיפך) .בנוסף למיני חיות אלה ,המצוקים מאכלסים בקינון מספר מיני עופות
דורסים ,בהם מין אחד בסכנת הכחדה חמורה :עיט זהוב.
ערוצים סלעיים ("קניונים") הם בעלי פוטנציאל לאכלוס או לשימוש עבור מיני זוחלים אשר נחשבים
קשים לאיתור או נדירים וחיים או עוברים שם ,ולכן יש חשיבות לשמור עליהם .מדובר בעיקר במיני
נחשים (לדוגמה :אפעה ,זעמן דק ,זעמן סיני ,עין חתול אפור) ,אך גם בכמה מיני לטאות (לדוגמה:
חרדון סיני) .חלק מהמינים הללו (בעיקר הנחשים) הם בעלי אורח חיים נסתר וקשה מאד לאתר
אותם ( .)crypticזה לא בהכרח אומר שהם מאד נדירים ,אך נדיר לפגוש בהם .לא די לשמר רק את
הערוץ – יש לשמר גם רצועה של כמה עשרות מטרים משני צידי הערוץ ,על מנת להגן עליהם באמת
מפגישה של פעילות אנושית .יש רגישות גבוהה יותר למינים של האזורים היותר צחיחים ,כלומר
הערוצים שנמצאים בחלק המזרחי יותר של מרחב הסקר (לדוגמה :נחל צאלים) .באזורים אלו
החשיבות של הערוצים עולה ,משום שהם מספקים צל ,צפיפות צומח ולחות גבוהים יותר מסביבתם,
וכפועל יוצא מכך ,יותר מזון מאשר בשאר תת-בתי הגידול באזורים הצחיחים.
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8.5.2

מישורי לס וערוצי לס

מדובר בעיקר על מישורי וערוצי הלס בחלק הדרומי-מערבי והמערבי של מרחב הסקר ,כולל אזורים
מבותרים בעלי אופי נופי אופייני .בנוסף למינים אשר מאפיינים אזורי מעבר בין החבל הים-תיכוני
לחבל המדברי ,כגון תלום-קשקשים מצוי ,אלו הם בתי הגידול הבלעדיים של הלטאה שנונית באר-
שבע האנדמית לישראל ונמצאת בסכנת הכחדה חמורה .נמצאה גם נוכחות של צב-יבשה מצוי ,גם
הוא מין בסכנת הכחדה אשר מאויים ע"י פיתוח באזורים רבים .בנוסף ,במישורי הלס ובערוצי הלס
בתחום היחידה גבעות עדשה דרום ,מקננים שני מיני ציפורים שעתידם בסכנה (סלעית ערבות וסבכי
ערבות).
8.5.3

שיפולי הר חברון לבקעת ערד

שיפולי הר חברון לבקעת ערד מהווים בית-גידול למינים כצבי ישראלי ,שועל מצוי ואחרים .מלבד
איכויות בית-גידול זה ,הוא גם מהווה מרכיב חיוני בקישוריות בין הר חברון לבין שטחי מדבר יהודה
והנגב .חשיבותו גוברת בהתייחס למצב הגיאופוליטי במרחב הכולל סמכויות שליטה ,חוקים ,תקנות
ואכיפה שונים ,בהתייחס לערכי הטבע ,בין הרשויות השונות החולקות במרחב :מדינת ישראל,
המנהל האזרחי ושטחי הרש"פ.
8.5.4

בתה בשלטון סירה קוצנית

תצורת הצומח שמאפיינת בעיקר את רכס גבעות טוב ,לאורך הגבול המזרחי של בקעת קריות -
גבעות עדשה דרום .שטח זה מאכלס שני מיני עופות מקננים שעתידם בסכנה (פפיון הרים וסבכי
ערבות) .שטחי בתה נוספים מצויים בכתמים ללא רעייה אינטנסיבית באזור גבעות עדשה דרום.
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9

ערכיות כוללת

מכיוון שבתי הגידול היחודיים מבחינה זואולוגית הם גם בתי-גידול עם ערכיות בוטנית גבוהה-
מירבית ,מפת הערכיות האקולוגית המשולבת :בוטנית-זואולוגית ,זהה למפת הערכיות הבוטנית
(מפה  .)14בנוסף ,מכיוון שרוב שטח הסקר משמש כמסדרון אקולוגי ,הערכיות המרחבית היא
נגזרת בעיקר של רצף השטחים הפתוחים (מפה  .)11לפיכך ,מפת הערכיות הכוללת של הסקר:
אקולוגית-מרחבית (מפה  ,)19מבוססת על שילוב בין הערכיות הבוטנית לערכיות המרחבית.
התמונה העולה מניתוח מפת הערכיות הכוללת היא של אזור שכמעט כולו בערכיות טבעית מירבית.
תמונה זו מתאימה למציאות הנוכחית ,של צפיפות אנושית נמוכה ושטחים טבעיים נרחבים
שמשמשים כמסדרון אקולוגי רחב וחיוני.
מפה  .19מפת ערכיות כוללת (אקולוגית מרחבית)
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 11נספחים
11.1

נספח א' – תובנות עיקריות

מרחב הסקר שופע פעילות אנושית רבה :התיישבות לא מוכרת ולא קבועה של בדואים ,רעייה
מתונה עד אינטנסיבית של חיות משק שונות :עיזים ,כבשים וגמלים ,נסיעה בכלי-רכב שונים בדרכים
לא סלולות בעומק השטח ,ופעילות צבאית .הפרעות אלו יוצרות הפרעה משמעותית למיני בעלי
החיים שחיים במרחב ועוברים דרכו ולמיני הצמחים שגדלים בו .יש למצוא דרכים למיתון השפעות
אלו.


שמירה על אזור הסקר כצומת של מסדרונות אקולוגיים :יש לתת את הדעת להתייחסות
מיוחדת בהקשר של פיתוח ,בנייה ,התיישבות וחקלאות ,על מנת לשמר את תפקוד המסדרון
האקולוגי במרחב ולשפר את מצבו הנוכחי.



שמירה על בית הגידול הייחודי של ספר המדבר :בהיותו אזור מעבר בין החבל הים-תיכוני
לחבל המדברי ,מאכלס אזור זה חברת צמחים ובעלי-חיים ייחודית בנוף הארץ ,עם מפגש בין
מינים מדבריים (כמו קיפוד מדבר וצבי הנגב) למינים ים-תיכוניים (דוגמת קיפוד מצוי וצבי
ישראלי) .חשוב לשמר סביבה ייחודית זו ולמתן ככל הניתן את השפעות האדם על סביבה זו.



סקרי השלמה וניטור ארוך-טווח של בעלי חיים :מומלץ להמשיך את הסקרים הזואולוגיים
ובוטנים להשלמת נתונים בעתיד ,לפי דגשים ותיעדוף של חטיבת מדע והפקח האזורי של רשות
הטבע והגנים .תיאור המלצות סקר זוחלים בפרק המתאים.



סניטציה ,כלבים משוטטים והתנהלות רועים ביחס לערכי טבע :נדרשת התייחסות מיוחדת
באשר לשוטטות כלבים ולצמצום מוקדי משיכה לטורפים מתפרצים ,על מנת לאפשר את קיומם
של מינים מקומיים שעלולים ליפול קורבן למינים אלו ,כגון צבי ישראלי ,ארנבת ומכרסמים קטנים.



שימור בתי-גידול פגיעים :מישורי הלס והשדות המסורתיים הם בתי-גידול פגיעים ביותר,
ונתונים לאיום ולפגיעה מתמשכת בכל הנגב .תנועה של כלי-רכב מחוץ לשבילים הורסת את
קרום הקרקע וגורמת לסחף הקרקע .מודרניזציה של החקלאות ,השלכת פסולת ,רעיית יתר
ובנייה – מאיימים על מגוון המינים הייחודי בבתי הגידול הללו ,שרבים מהם אנדמיים ונדירים,
וחלקם אף נמצאים בסכנת הכחדה .על כן ,מומלץ לפעול לעידוד השמירה על אופייה המסורתי
של חקלאות הבעל בעמקים בצפון שטח הסקר ובמישורי הלס של בקעת ערד בדרום-מזרח
שטח הסקר ,לבצע פעולות לשימור משארי לס בין השדות ,ופעולות אכיפה לפינוי פסולת
מהשטחים הטבעיים שסביב השדות והיישוב.



הסדרת לחץ הרעיה :מומלץ לפעול להסדרת לחץ הרעייה והפחתתו (אך לא להפסקתו!) בשאר
שטחי הסקר ,ולאסור בחומרה על נסיעת רכבי שטח במובלעות הלס בנחל צבים ובנחל צאלים,
ובכתמי רסק הקירטון בגבול השטח המזרחי (בעיקר ליד חניון בריכת צפירה) .לשם כך ,מומלץ
להסדיר מספר מצומצם של דרכי עפר לרכבי שטח שייכנסו לעומק השטח (אזור הר צאלים ,הר
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חצרון והר אוזנן) ויעקפו את האזורים הרגישים ,ובכך להפחית את הצורך ביצירת קוליסים ונתיבי
נסיעה חדשים שפוגעים בקרום הביוגני ,בצמחים ,בבעלי החיים ובנוף.


הגנה סטטוטורית של השטח :מומלץ לקדם במהירות האפשרית הכרזה על שטח בקעת קריות
שממזרח לכביש  80כשמורת טבע (הרחבה לשמורת קריות או לשמורת הר עמשא) ולהדק,
בעיקר בבקעת קריות ,את האכיפה על רעיית צאן בלחץ נמוך ,על כלי-רכב (יש להסדיר את
הדרך שפונה מכביש  80וחוצה את בקעת קריות לכיוון ג׳ינבה וחירבת אל מרכז ולסלול אותה,
ולאסור על מעבר כלי-רכב בכל נקודה אחרת בשטח הבקעה) ,ועל ירידה משבילים .באביב
 2020פרחו אלפי צמחי גביעונית הלבנון בשטח המדובר ,ואף לא אחד מהם חנט פרי בשל
הפעילות האנושית האינטנסיבית והרעייה הלא מפוקחת שהתבצעה בזמן זה .פעולות דומות
מומלצות לביצוע בגבעות טוב מרכז ודרום ,אך במידה פחותה של דחיפות ,שכן האיום על
שטחים אלה נמוך ,וגם ערכיותם נמוכה משל בקעת קריות.
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11.2
מספר
1.01
1.02
1.03
2.04
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.1
2.11
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.1
3.11
3.12
3.13
3.14

נספח ב' – ערכיות נופית
ייחודיות מגוון בולטות
ייצוג
בנוף ועושר ונוכחות" /ראשוניות"
שם
נופי
הארץ חזותי "דרמטיות"
5
3
2
2
4
תל קריות
0
0
0
0
0
מחנה קריות
4
4
4
3
2
מתלול ביץ
4
3
3
3
3
מעלה נחל טוב
4
3
3
3
2
גבעת עדשה
4
3
2
3
2
רמת טבקה
4
3
3
3
2
נחל צבים
4
3
4
2
3
רכס צאלים  -גבנונים
4
4
3
3
3
נחל לטאות
4
3
3
2
3
גבעות שרעול
1
1
3
2
1
פזורה בדואית
3
2
2
2
2
חורבת דבשת
4
2
3
3
3
טוב  -צאלים
0
0
0
0
0
מטווחים
3
3
2
1
2
בור צאלים
5
4
5
3
4
חרדון  -תר
5
4
5
3
4
חצרון  -בטח
5
5
5
4
4
הר בדר
5
4
4
3
4
נחל עדשה תיכון
4
4
3
3
4
מורד נחל עדשה
5
5
5
3
5
מתלול צאלים  -גבנונים
4
4
3
4
3
נחל צאלים  -קטע צילה
4
3
4
3
3
שלוחת סימן
5
5
5
4
4
הר ושלוחת צילה
5
4
4
4
5
מקברת סייאל
5
5
4
3
4
נחל אזנן
5
4
4
4
4
נחל צאלים  -קטע אזנן
5
5
5
5
5
קניון נחל צאלים
4
3
4
4
4
נחל צפירה
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ממוצע
פוטנציאל
הערכת
שיקום נצפות (מחושב
מומחה
אוטומטית)
נופי
3.3
4
3
3
0
0
0
0
3.6
4
3
5
3
3
2
3
3
3
3
3
2.7
3
2
3
2.9
3
2
3
3.4
4
4
4
3.3
3
2
4
3.1
3
3
4
1.4
1
1
1
2.3
2
2
3
2.9
3
2
3
0
0
0
0
2
2
1
2
4.3
5
4
5
4.4
5
5
5
4.7
5
5
5
4
4
3
5
3.6
4
3
4
4.6
5
4
5
3.6
4
3
4
3.7
4
4
5
4.6
5
4
5
4.1
4
3
4
4
4
3
4
4.1
4
3
5
4.7
5
3
5
3.9
4
4
4
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11.3

נספח ג' – רשימה מלאה של מיני הצמחים שנצפו בסקר ומאפייניהם

שכיחות ואנדמיות מתוך :פרגמן ועמיתיו ( .)1999המספר האדום :מתוך שמידע ופולק ( )2007ושמידע ועמיתיו ( .) 2011מוגן :לפי חוק אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים) ,התשס"ה – ( 2005וכן על סמך
תיקון מאוחר יותר לרשימת המינים המוגנים ,שכולל את כל המינים שבסכנת הכחדה – כלומר בעלי מספר אדום מעל  .)3פולש/זר/נטוע/פליט-תרבות :ע"פ סינתיזה של פרגמן ועמיתיו ( ,)1999דופור-דרור ( ,)2019דופור-דרור ועמיתיו ( )2013ומידע 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 1-3 -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.
שם המין
אבובית מקורקפת
אביבית בינונית
אביבית זעירה
אגורה מדברית
אהרונסוניית פקטורי
אוג קוצני
אוזן-גדי צהובה
אוכם מדברי
אזובית המדבר
אזנב מצוי
אחישבת ענף
אירוס ארץ-ישראלי
אירוס שחום
אכילאה ערבתית
אכילאה ריחנית
אליסון דמשקאי
אלמוות הכסף
אלמוות סיני
אלניה אזמלנית
אלקנה סמורה
אמיך קוצני
אנדרוסק חד-שנתי
אספסת גלגלית
אספסת החבית
אספסת הכתרים
אספסת מפוצלת
אספסת מצויה
אספסת מצויצת
אספסת קטועה
אסתום מצוי
אפון מצוי
אפון נמוך
אפזרית דו-אבקנית
אצבוע אירופי
ארכובית שבטבטית
אשל היאור
אשליל שעיר
בבונג זהוב
בבונגית אוזנית
בואסיירה מצויצת
בופוניה אשונה
בוצין סיני

הסרת הנוף
שם מדעי
בעונה הקשה
 Ziziphora capitataחלוף
 Erophila praecoxחלוף
 Erophila minimaחלוף
 Malabaila secaculחלוף
 Aaronsohnia factorovskyiחלוף
 Rhus tripartitaקיימא
 Catananche luteaחלוף
 Suaeda asphalticaקיימא
 Origanum dayiקיימא
 Urospermum picroidesחלוף
 Peucedanum junceumחלוף
 Iris palaestinaחלוף
 Iris atrofuscaחלוף
 Achillea santolinaחלוף
 Achillea fragrantissimaקיימא
 Alyssum damascenumחלוף
 Paronychia argenteaקיימא
 Paronychia sinaicaקיימא
 Halothamnus lancifoliusקיימא
 Alkanna strigosaקיימא
 Emex spinosaחלוף
 Androsace maximaחלוף
 Medicago rotataחלוף
 Medicago tuberculataחלוף
 Medicago coronataחלוף
 Medicago laciniataחלוף
 Medicago polymorphaחלוף
 Medicago radiataחלוף
 Medicago truncatulaחלוף
 Astomaea seselifoliumחלוף
 Pisum fulvumחלוף
 Pisum sativumחלוף
 Spergularia diandraחלוף
 Caralluma europaeaקיימא
 Polygonum equisetiformeקיימא
 Tamarix niloticaקיימא
 Reaumuria hirtellaקיימא
 Matricaria aureaחלוף
 Tripleurospermum auriculatumחלוף
 Boissiera squarrosaחלוף
 Bufonia virgataחלוף
 Verbascum sinaiticumקיימא

צורת חיים
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
שיח
חד-שנתי
בן-שיח
בן-שיח
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
גיאופיט
גיאופיט
עשבוני רב-שנתי
בן-שיח
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
בן-שיח
בן-שיח
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי/מטפס
חד-שנתי/מטפס
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עץ
בן-שיח
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי

פולש/זר /נטוע/
מספר
מוגן
שכיחות אנדמיות
פליט-תרבות
אדום
F
F
CC
F
CC
1
F
C
EP
C
EI
F
CC
F
1
ES
F
1 4.2
EI
RP
C
CC
ES
F
CC
F
CC
ET
C
CC
1 3.2
RR
C
F
C
CC
CC
F
C
F
C
F
CC
R
CC
1
CC
CC
1
F
F
RR
ET
R
R

-168-

בית-גידול
בתות
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר ,מחשופים של סלעים קשים
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר ,מחשופים של סלעים קשים
ערבות-שיחים
ערבות-שיחים ,מדבר
מחשופים של סלעים קשים
בתות
מדבר ,קרקעות מלוחות
מחשופים של סלעים קשים
בתות
בתות
בתות
בתות
ערבות-שיחים
ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים
בתות
מחשופים של סלעים קשים
ערבות-שיחים ,מדבר ,חולות
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר ,חולות
בתות-טרגקנטיות של הרים גבוהים
בתות
בתות
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
בתות
בתות
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר ,קרקעות מלוחות ,רודרליים
מחשופים של סלעים קשים
בתות
מדבר ,קרקעות מלוחות
ערבות-שיחים ,מדבר ,קרקעות מלוחות
קרקעות עשירות בנוטריינטים ,רודרליים
ערבות-שיחים
ערבות-שיחים
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר

רמת
תפוצה פיטוגיאוגרפית
מופרות
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני טבעי בלבד
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בעיקר טבעי
אירנו-טורני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני
חצי-חצי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
בעיקר מופר
אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
חצי-חצי
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני חצי-חצי
טבעי בלבד
אירנו-טורני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני
בעיקר מופר
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני  -סהרו-ערבי חצי-חצי
טבעי בלבד
ים-תיכוני
בעיקר מופר
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בעיקר טבעי
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
חצי-חצי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
בעיקר טבעי
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
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שם המין
בוצין שיחני
בטנונית שעירה
בן-חיטה סירס
בן-חיטה מדברי
בן-חצב ב.מ.
בן-חצב מדברי
בן-פרג סגול
בן-ציצית טחבני
בן-שלח מנוצה
בן-שעורה מצוי
בסיה ערבית
בקיה מדורבנת
בקיה מצויה
בקיה צרפתית
בקיה תרבותית
בקיית הכרשינה
בר-דורבן צהוב
בר-נורית חרמשי
ברומית אדמונית
ברומית אזמלנית
ברומית הגגות
ברומית המטאטא
ברומית מאוגדת
ברומית רבת-מלענים
ברזילון ענף
ברקן סורי
גביעול אשון
גביעונית הלבנון
גבסנית ערבית
גבסנית שעירה
גזיר דקיק
גזיר צר-עלים
גזר יושב
גלונית מצויה
גלעינית זעירת-פרחים
געדה מצויה
גרגרנית כוכבנית
גרגרנית מדברית
גרגרנית מצויה
גרגרנית ערבית
גרניון הפקעות
גרניון עגול
גרניון רך
דבקה דקיקה
דגנין בירותי
דגנין מצוי
דו-קרן מדברית
דודא רפואי
דורבנית סגולה
דורית רפה
דמומית משוננת
דמומית עבת-שיבולת
דמומית קטנת-פרי
דקורניה מנוצה

הסרת הנוף
שם מדעי
בעונה הקשה
 Verbascum fruticulosumקיימא
 Gastrocotyle hispidaחלוף
 Aegilops searsiiחלוף
 Aegilops biuncialisחלוף
 Prospero sp.חלוף
 Prospero hanburyiחלוף
 Roemeria hybridaחלוף
 Lasiopogon muscoidesחלוף
 Erucaria microcarpaחלוף
 Crithopsis delileanaחלוף
 Bassia arabicaקיימא
 Vicia monanthaחלוף
 Vicia peregrinaחלוף
 Vicia narbonensisחלוף
 Vicia sativaחלוף
 Vicia erviliaחלוף
 Consolida flavaחלוף
 Ceratocephala falcataחלוף
 Bromus rubensחלוף
 Bromus lanceolatusחלוף
 Bromus tectorumחלוף
 Bromus scopariusחלוף
 Bromus fasciculatusחלוף
 Bromus danthoniaeחלוף
 Sideritis pullulansקיימא
 Notobasis syriacaחלוף
 Velezia rigidaחלוף
 Fritillaria persicaחלוף
 Gypsophila capillarisקיימא
 Gypsophila pilosaחלוף
 Torilis tenellaחלוף
 Torilis leptophyllaחלוף
 Daucus durieuaחלוף
 Ballota undulataקיימא
 Buglossoides tenuifloraחלוף
 Teucrium capitatumקיימא
 Trigonella stellataחלוף
 Trigonella schlumbergeriחלוף
 Medicago monspeliacaחלוף
 Trigonella arabicaחלוף
 Geranium tuberosumחלוף
 Geranium rotundifoliumחלוף
 Geranium molleחלוף
 Galium setaceumחלוף
 Rostraria smyrnaceaחלוף
 Rostraria cristataחלוף
 Notoceras bicorneחלוף
 Mandragora autumnalisחלוף
 Delphinium peregrinum ssp.boveiחלוף

צורת חיים
בן-שיח
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
גיאופיט
גיאופיט
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
בן-שיח
חד-שנתי/מטפס
חד-שנתי/מטפס
חד-שנתי
חד-שנתי/מטפס
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
גיאופיט
בן-שיח
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
בן-שיח
חד-שנתי
בן-שיח
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
גיאופיט
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי

פולש/זר /נטוע/
מספר
מוגן
שכיחות אנדמיות
פליט-תרבות
אדום
C
C
R
F
F
F
F
CC
CC
C
CC
F
CC
C
CC
1
R
R
F
F
C
C
C
CC
RR
C
CC
C
1
F
C
RR
CC
CC
C
C
C
CC
CC
RP
CC
CC
F
C
CC
C
C
CC
CC
C
F

 Spergula fallaxחלוף

חד-שנתי

C

 Adonis dentataחלוף
 Adonis aestivalisחלוף
 Adonis microcarpaחלוף
 Descurainia sophiaחלוף

חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי

C
RP
C
O

4.2

1

4.2

1
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בית-גידול
מדבר ,ערבות-שיחים ,בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
בתות
מדבר
ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר
קרקעות מלוחות
ערבות-שיחים
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות ,ערבות-שיחים
בתות
חולות
ערבות-שיחים
בתות
בתות
בתות
בתות
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים
בתות
בתות ,בתי-גידול מופרעים-מופרים
בתות ,מחשופים של סלעים קשים
בתות ,ערבות-שיחים
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים
בתות
בתות
בתות
בתות ,מחשופים של סלעים קשים
ערבות-שיחים
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
מדבר ,קרקעות מלוחות
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
בתות
בתות
בתות
בתות
בתות
מדבר ,תרמופיליים
בתות
0
ערבות-שיחים ,מדבר ,קרקעות מלוחות ,קרקעות עשירות בנוטריינטים,
רודרליים
ערבות-שיחים ,מדבר
שטחים מעובדים ,בתי-גידול מופרעים-מופרים
בתות
בתות

רמת
תפוצה פיטוגיאוגרפית
מופרות
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
בעיקר טבעי
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
בעיקר טבעי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני
בעיקר מופר
ים-תיכוני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני  -סהרו-ערבי טבעי בלבד
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני  -סהרו-ערבי בעיקר טבעי
חצי-חצי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
חצי-חצי
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
בעיקר טבעי
ים-תיכוני
בעיקר טבעי
סהרו-ערבי
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני בעיקר טבעי
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני טבעי בלבד
חצי-חצי
ים-תיכוני  -אירו-סיבירי
טבעי בלבד
אירנו-טורני
חצי-חצי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
0
סהרו-ערבי

בעיקר טבעי

טבעי בלבד
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני חצי-חצי
טבעי בלבד
ים-תיכוני
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני טבעי בלבד
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שם המין
דרדר אשקלון
דרדר החרחבינה
דרדר המדבר
דרדר מצוי
דרדר מצרי
דרדר צמרני
דרדר קרומי
דרכנית מקופחת
דרכנית שעירה
הגה מצויה
הרדופנין הציצית
הרדופנין יהודה
ולריינית משולחפת
ולריינית ערבתית
ולריינית קשת-פרי
ולריינית שתי-שיניים
ורוניקה מבריקה
זהבית אשונה
זהבית דמשקאית
זהבית דקת-עלים
זוגן השיח
זון אשון
זיף-נוצה מחוספס
זמזומית איג
זמזומית המדבר
זמזומית מצויה
זנב-כלב מצוי
זנב-עקרב שיכני
זעריר כוכבני
זקן-סב מצוי
זקנן שעיר
חבלבל המשי
חבלבל זיתני
חבלבל כפני
חגווית שעירה
חד-שפה מצוי
חד-שפה תמים
חוחן אלכסנדרוני
חוחן ארץ-ישראלי
חומעה ורודה
חורשף השבכה
חורשף קטן-קרקפות
חטמית עין-הפרה
חייעד ספרדי
חלבלוב מגלי
חלבלוב מרושת
חלבלוב פעוט
חלבלוב רמון
חלוקה ננסית
חלמית גדולה
חלמית מצרית
חלמית קטנת-פרחים
חסה מזרחית
חספסת שרועה

פולש/זר /נטוע/
מספר
הסרת הנוף
מוגן
שכיחות אנדמיות
צורת חיים
שם מדעי
פליט-תרבות
אדום
בעונה הקשה
בתות
1 4.2
EI
RR
עשבוני רב-שנתי
 Centaurea ascalonicaחלוף
מחשופים של סלעים קשים
F
עשבוני רב-שנתי
 Centaurea eryngioidesחלוף
ערבות-שיחים ,מדבר
C
חד-שנתי
 Centaurea pallescensחלוף
בתי-גידול מופרעים-מופרים
CC
חד-שנתי
 Centaurea ibericaחלוף
ערבות-שיחים
C
בן-שיח
 Centaurea aegyptiacaקיימא
מדבר ,תרמופיליים
EI
F
עשבוני רב-שנתי
 Centaurea lanulataקיימא
בתי-גידול מופרעים-מופרים
CC
חד-שנתי
 Centaurea hyalolepisחלוף
ערבות-שיחים ,מדבר ,קרקעות מלוחות
C
עשבוני רב-שנתי
 Herniaria hemistemonקיימא
ערבות-שיחים ,מדבר
F
חד-שנתי
 Herniaria hirsutaחלוף
קרקעות מלוחות ,בתי-גידול מופרעים-מופרים
C
עשבוני רב-שנתי
 Alhagi graecorumקיימא
בתות
C
עשבוני רב-שנתי
 Scorzonera papposaחלוף
ערבות-שיחים ,מדבר
C
עשבוני רב-שנתי
 Scorzonera judaicaחלוף
בתות
C
חד-שנתי
 Valerianella vesicariaחלוף
ערבות-שיחים
F
חד-שנתי
 Valerianella szovitsianaחלוף
בתות
RP
חד-שנתי
 Valerianella sclerocarpaחלוף
ערבות-שיחים
RP
חד-שנתי
 Valerianella oxyrrhynchaחלוף
בתות ,בתי-גידול מופרעים-מופרים
F
חד-שנתי
 Veronica politaחלוף
ערבות-שיחים ,מדבר
F
גיאופיט
 Gagea fibrosaחלוף
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר
C
גיאופיט
 Gagea chloranthaחלוף
ערבות-שיחים ,מדבר
CC
גיאופיט
 Gagea reticulataחלוף
ערבות-שיחים ,מדבר
EE
CC
בן-שיח
 Zygophyllum dumosumקיימא
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר
CC
חד-שנתי
 Lolium rigidumחלוף
מחשופים של סלעים קשים
C
עשבוני רב-שנתי
 Pennisetum orientaleקיימא
ערבות-שיחים ,מדבר
EE
F
גיאופיט
 Bellevalia eigiiחלוף
ערבות-שיחים ,מדבר
CC
גיאופיט
 Bellevalia desertorumחלוף
בתות
ES
CC
גיאופיט
 Bellevalia flexuosaחלוף
בתות
F
חד-שנתי
 Cynosurus callitrichusחלוף
בתות
F
חד-שנתי
 Scorpiurus muricatusחלוף
מחשופים של סלעים קשים
F
חד-שנתי
 Asterolinon linum-stellatumחלוף
בתות
C
חד-שנתי
 Geropogon hybridusחלוף
בתות ,מחשופים של סלעים קשים
CC
עשבוני רב-שנתי
 Hyparrhenia hirtaקיימא
שטחים מעובדים ,בתי-גידול מופרעים-מופרים
F
עשבוני רב-שנתי
 Convolvulus stachydifoliusחלוף
מחשופים של סלעים קשים
C
בן-שיח
 Convolvulus oleifoliusקיימא
בתות
F
עשבוני רב-שנתי
 Convolvulus althaeoidesחלוף
מחשופים של סלעים קשים
CC
חד-שנתי
 Valantia hispidaחלוף
בתות
CC
עשבוני רב-שנתי
 Ajuga chamaepitys subsp. chiaקיימא
בתות
F
בן-שיח
 Ajuga ivaקיימא
ערבות-שיחים
EE
F
עשבוני רב-שנתי
 Onopordum alexandrinumחלוף
בתות
ES
F
עשבוני רב-שנתי
 Onopordum palaestinumחלוף
ערבות-שיחים ,מדבר
CC
חד-שנתי
 Rumex cypriusחלוף
בתות
F
חד-שנתי
 Atractylis cancellataחלוף
ערבות-שיחים
F
בן-שיח
 Atractylis serratuloidesקיימא
בתות
C
עשבוני רב-שנתי
 Alcea acaulisקיימא
חולות
C
חד-שנתי
 Aizoon hispanicumחלוף
בתות
F
חד-שנתי
 Euphorbia falcataחלוף
בתות
R
חד-שנתי
 Euphorbia oxyodontaחלוף
ערבות-שיחים ,מדבר
C
חד-שנתי
 Euphorbia chamaepeplusחלוף
מחשופים של סלעים קשים
EI
F
בן-שיח
 Euphorbia ramanensisקיימא
חד-שנתי/טפיל
בתות
F
 Thesium humileחלוף
חלקי
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר
F
עשבוני רב-שנתי
 Malva sylvestrisחלוף
ערבות-שיחים ,מדבר
F
חד-שנתי
 Malva aegyptiaחלוף
קרקעות עשירות בנוטריינטים ,רודרליים
CC
חד-שנתי
 Malva parvifloraחלוף
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר
F
בן-שיח
 Lactuca orientalisקיימא
קרקעות עשירות בנוטריינטים ,רודרליים
F
חד-שנתי
 Asperugo procumbensחלוף
בית-גידול
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רמת
תפוצה פיטוגיאוגרפית
מופרות
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
בעיקר מופר
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
בעיקר מופר
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
חצי-חצי
סהרו-ערבי
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני בעיקר טבעי
חצי-חצי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
חצי-חצי
ים-תיכוני הררי
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
חצי-חצי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
חצי-חצי
סודני-אפריקני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני  -סהרו-ערבי טבעי בלבד
חצי-חצי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
חצי-חצי
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
בעיקר טבעי
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
בעיקר טבעי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בעיקר טבעי
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני
בעיקר טבעי
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני
בעיקר טבעי
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני
ים-תיכוני

טבעי בלבד

בעיקר מופר
ים-תיכוני  -אירו-סיבירי
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
בעיקר מופר
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני חצי-חצי
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שם המין
חסת המצפן
חפורית מוזרה
חפורית קטנה
חצב גלוני
חצב מצוי
חרדל לבן
חרחבינה מגובבת
חרחבינה מכחילה
חריריים מצויים
טבורית נטויה
טבק השיח
טופח אדום
טופח מצוי
טוריים זיפניים
טוריים מצויים
טרשנית שרועה
יבלית מצויה
ילקוט הרועים
יפרוק המדבר
יפרוק תלת-כנפי
ישימונית דו-גונית
כדן נאה
כדן נימי
כוכב מצוי
כוכב ננסי
כוכבן מצוי
כחלית ההרים
כליינית מצויה
כלנית מצויה
כמנון שעיר
כנפן קוצני
כף-אווז האשפות
כפיות שעירות
כרבולת התרנגול
כרבולת מצויה
כרבולתן השדות
כריך הערבות
כשות שטוח-פרחים
כתלה חריפה
כתלית זעירה
כתרון עקרבי
לוענית המדבר
לוענית מצויה
לחך בלוטי
לחך חום-לוע
לחך כרתי
לחך מלבין
לחך מצוי
לחך משונן
לחך סגלגל
לחך שסוע
לענת המדבר
לפית שיכנית
לשון-פר מצרית

הסרת הנוף
שם מדעי
בעונה הקשה
 Lactuca serriolaחלוף
 Phalaris paradoxaחלוף
 Phalaris minorחלוף
 Urginea undulataחלוף
 Urginea maritimaחלוף
 Sinapis albaחלוף
 Eryngium glomeratumקיימא
 Eryngium creticumחלוף
 Bifora testiculataחלוף
 Umbilicus intermediusחלוף
 Nicotiana glaucaקיימא
 Lathyrus pseudociceraחלוף
 Lathyrus aphacaחלוף
 Diplotaxis harraחלוף/קיימא
 Diplotaxis erucoidesחלוף
 Theligonum cynocrambeחלוף
 Cynodon dactylonקיימא
 Capsella bursa-pastorisחלוף
 Anabasis articulataקיימא
 Anabasis syriacaקיימא
 Volutaria crupinoidesחלוף
 Muscari neglectumחלוף
 Muscari filiformeחלוף
 Asteriscus aquaticusחלוף
 Asteriscus hierochunticusחלוף
 Rhagadiolus stellatusחלוף
 Ixiolirion tataricumחלוף
 Hymenocarpos circinnatusחלוף
 Anemone coronariaחלוף
 Pimpinella eriocarpaחלוף
 Pteranthus dichotomusחלוף
 Chenopodium muraleחלוף
 Carrichtera annuaחלוף
 Onobrychis crista-galliחלוף
 Onobrychis squarrosaחלוף
 Bongardia chrysogonumחלוף
 Carex pachystylisחלוף
 Cuscuta planifloraחלוף
 Chiliadenus iphionoidesקיימא
 Parietaria alsinifoliaחלוף
 Coronilla scorpioidesחלוף
 Scrophularia desertiקיימא
 Scrophularia xanthoglossaקיימא
 Plantago afraחלוף
 Plantago phaeostomaחלוף
 Plantago creticaחלוף
 Plantago albicansקיימא
 Plantago lagopusחלוף
 Plantago notataחלוף
 Plantago ovataחלוף
 Plantago coronopusחלוף
 Artemisia sieberiקיימא
 Lappula spinocarposחלוף
 Anchusa aegyptiacaחלוף

צורת חיים
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
גיאופיט
גיאופיט
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
גיאופיט
שיח/עץ
חד-שנתי
חד-שנתי/מטפס
רב-שנתי קצר-
חיים
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
בן-שיח
בן-שיח
חד-שנתי
גיאופיט
גיאופיט
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
גיאופיט
חד-שנתי
גיאופיט
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
גיאופיט
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי/טפיל
בן-שיח
חד-שנתי
חד-שנתי
בן-שיח
בן-שיח
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
בן-שיח
חד-שנתי
חד-שנתי

רמת
פולש/זר /נטוע/
מספר
תפוצה פיטוגיאוגרפית
בית-גידול
מוגן
שכיחות אנדמיות
מופרות
פליט-תרבות
אדום
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני מופר בלבד
בתי-גידול מופרעים-מופרים ,קרקעות עשירות בנוטריינטים ,רודרליים
CC
בעיקר מופר
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בתות
F
בעיקר מופר
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
ערבות-שיחים ,מדבר
CC
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
ערבות-שיחים
F
טבעי בלבד
ים-תיכוני
בתות
1
CC
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני מופר בלבד
קרקעות עשירות בנוטריינטים ,רודרליים
CC
טבעי בלבד
בתות ,מחשופים של סלעים קשים ,בתות-טרגקנטיות של הרים גבוהים ים-תיכוני
C
בעיקר טבעי
ים-תיכוני
בתות
CC
טבעי בלבד
ים-תיכוני
בתות
F
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
מחשופים של סלעים קשים
F
מופר בלבד
רב-אזורי  -טרופי
בתי-גידול מופרעים-מופרים
1
C
טבעי בלבד
ים-תיכוני
ערבות-שיחים ,מדבר
F
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני חצי-חצי
בתות
CC
CC

ערבות-שיחים ,מדבר

סהרו-ערבי

C
CC
CC
CC
CC
F
F
F
F
F
CC
CC
F
CC
CC
R
CC
CC
C
C
C
F
F
F
CC
C
F
F
C
CC
F
CC
F
CC
C
CC
C
CC
CC
CC

בתות
בתות
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר
בתות ,בתי-גידול מופרעים-מופרים
ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
ערבות שיחים ,מדבר
בתות
מדבר
בתות
בתות ,ערבות-שיחים ,בתות טרגקנטיות של הרים גבוהים
בתות
בתות ,ערבות-שיחים
ערבות-שיחים
ערבות-שיחים ,מדבר ,קרקעות מלוחות
בתי-גידול מופרעים-מופרים ,קרקעות עשירות בנוטריינטים ,רודרליים
ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות ,ערבות-שיחים
מחשופים של סלעים קשים
סלעים מוצלים
בתות
מדבר ,תרמופיליים
בתות
בתות
ערבות-שיחים
בתות
חולות ,לס ,קרקע מהודקת
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר

בעיקר מופר
ים-תיכוני
חצי-חצי
ים-תיכוני
חצי-חצי
רב-אזורי  -טרופי
חצי-חצי
רב-אזורי  -טרופי
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
בעיקר טבעי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
חצי-חצי
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
חצי-חצי
רב-אזורי  -טרופי
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
בעיקר מופר
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני טבעי בלבד
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
טבעי בלבד
סהרו-ערבי

EI

1
1
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טבעי בלבד
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שם המין
לשון-פר סמורה
מגלית גדולת-פרחים
מגנונית כבונה
מוצית קוצנית
מוצנית קטנת-פרחים
מחרוזת משונצת
מלוח מלבין
מלוח קטן-עלים
מלוח קיפח
מלחית אשונה
מלחית חומה
מלעניאל הנוצות
מלעניאל מצוי
מלעניאל קטן-פרחים
מלקולמייה חרוקה
מנתור המדבר
מנתור קטן-פרחים
מסוריים מצויים
מצילות ארוכות-עוקץ
מצילות מצויצות
מצלתיים מצויות
מקור-חסידה ארוך
מקור-חסידה גדול
מקור-חסידה גזור
מקור-חסידה חלמיתי
מקור-חסידה מדברי
מקור-חסידה מצוי
מקור-חסידה מצרי
מקור-חסידה קרח
מקור-חסידה שעיר
מרגנית השדה
מרווה מלבינה
מרווה צמירה
מרווה קוצנית
מרווה ריחנית
מרווה שסועה
מרור הגינות
מרמר מצוי
מררית דמשקאית
מררית הגליל
משערת זהובה
מתלולן הערבות
מתנן מצוי
מתנן שעיר
נואית קוצנית
נוניאה פלשתית
נוציץ עטוף
נוצנית כדורית
נורית אסיה
נזמית לופתת
נימית ממולענת
ניסנית דו-קרנית
ניסנית זיפנית
נץ-חלב דק-עלים

הסרת הנוף
שם מדעי
בעונה הקשה
 Anchusa strigosaקיימא
 Hypecoum dimidiatumחלוף
 Callipeltis cucullariaחלוף
 Pallenis spinosaחלוף
 Gymnarrhena micranthaחלוף
 Enarthrocarpus strangulatusחלוף
 Atriplex leucocladaקיימא
 Atriplex glaucaקיימא
 Atriplex halimusקיימא
 Salsola vermiculataקיימא
 Salsola inermisחלוף
 Stipa arabicaקיימא
 Stipa capensisחלוף
 Stipa parvifloraקיימא
 Malcolmia crenulataחלוף
 Matthiola lividaחלוף
 Matthiola parvifloraחלוף
 Astragalus pelecinusחלוף
 Leopoldia longipesחלוף
 Leopoldia comosaחלוף
 Biscutella didymaחלוף
 Erodium ciconiumחלוף
 Erodium gruinumחלוף
 Erodium cicutariumחלוף
 Erodium malacoidesחלוף
 Erodium touchyanumחלוף
 Erodium moschatumחלוף
 Erodium neuradifoliumחלוף
 Erodium glaucophyllumחלוף
 Erodium crassifoliumחלוף
 Anagallis arvensisחלוף
 Salvia samuelssoniiחלוף
 Salvia lanigeraקיימא
 Salvia spinosaחלוף
 Salvia dominicaקיימא
 Salvia ceratophyllaקיימא
 Sonchus oleraceusחלוף
 Marrubium vulgareקיימא
 Picris longirostrisחלוף
 Picris galilaeaחלוף
 Lamarckia aureaחלוף
 Agathophora alopecuroidesקיימא
 Thymelaea passerinaחלוף
 Thymelaea hirsutaקיימא
 Noaea mucronataקיימא
 Nonea philistaeaחלוף
 Pterocephalus brevisחלוף
 Lagoecia cuminoidesחלוף
 Ranunculus asiaticusחלוף

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

פולש/זר /נטוע/
מספר
מוגן
שכיחות אנדמיות
פליט-תרבות
אדום
CC
F
C
C
C
C
C
C
C
CC
CC
F
CC
F
R
CC
F
F
F
C
CC
F
CC
CC
CC
F
CC
F
F
CC
CC
F
F
F
1
C
1 3.7
O
CC
C
F
ES
C
CC
CC
F
C
C
EI
F
C
CC
1
CC

 Lamium amplexicauleחלוף

חד-שנתי

CC

 Psilurus incurvusחלוף
 Crepis sanctaחלוף
 Crepis asperaחלוף
 Ornithogalum trichophyllumחלוף

חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
גיאופיט

C
CC
CC
F

EE
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בית-גידול
בתות
בתות
בתות ,ערבות-שיחים
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר ,חולות
ערבות-שיחים ,מדבר ,קרקעות עשירות בנוטריינטים ,רודרליים
מדבר ,קרקעות מלוחות ,בתי-גידול מופרעים-מופרים
קרקעות מלוחות
קרקעות מלוחות
ערבות-שיחים ,מדבר ,קרקעות מלוחות
ערבות-שיחים ,מדבר ,קרקעות מלוחות
מחשופים של סלעים קשים
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות ,מחשופים של סלעים קשים
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
ערבות-שיחים
בתות
בתות ,ערבות-שיחים
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
בתות
בתות ,בתי-גידול מופרעים-מופרים
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
קרקעות מלוחות
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
בתות
ערבות-שיחים
ערבות-שיחים
בתות
בתות
שטחים מעובדים ,בתי-גידול מופרעים-מופרים
קרקעות עשירות בנוטריינטים ,רודרליים
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
בתות
ערבות-שיחים
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
בתות
בתות ,בתי-גידול מופרעים-מופרים ,קרקעות עשירות בנוטריינטים,
רודרליים
בתות
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
ערבות-שיחים

רמת
תפוצה פיטוגיאוגרפית
מופרות
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
חצי-חצי
ים-תיכוני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
חצי-חצי
סהרו-ערבי
מופר בלבד
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
בעיקר טבעי
ים-תיכוני  -סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
בעיקר טבעי
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני טבעי בלבד
חצי-חצי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
בעיקר טבעי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני חצי-חצי
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני בעיקר מופר
בעיקר מופר
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני טבעי בלבד
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני חצי-חצי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
ים-תיכוני  -סהרו-ערבי
ים-תיכוני
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי

טבעי בלבד
בעיקר טבעי
בעיקר טבעי
טבעי בלבד
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הסרת הנוף
שם מדעי
שם המין
בעונה הקשה
 Ornithogalum narbonenseחלוף
נץ-חלב צרפתי
 Ornithogalum neurostegiumחלוף
נץ-חלב שעיר תת-מין איג
 Loliolum subulatumחלוף
נרדורית מזרחית
 Piptatherum miliaceumקיימא
נשרן הדוחן
 Vaccaria hispanicaחלוף
סבונית השדות
 Senecio glaucus subsp. coronopifoliusחלוף
סביון הערבות
 Solanum elaeagnifoliumקיימא
סולנום זיתני
 Onosma echinataחלוף
סומקן דוקרני
 Siebera nanaחלוף
סיברה ננסית
 Gladiolus italicusחלוף
סייפן התבואה
 Gladiolus atroviolaceusחלוף
סייפן סגול
 Poa eigiiחלוף
סיסנית איג
 Poa bulbosaחלוף
סיסנית הבולבוסין
 Sarcopoterium spinosumקיימא
סירה קוצנית
 Holosteum glutinosumחלוף
סכיכון דביק
 Tordylium trachycarpumחלוף
סלסילה מצויה
 Urtica piluliferaחלוף
סרפד הכדורים
 Colchicum ritchiiחלוף
סתוונית הנגב
 Colchicum tunicatumחלוף
סתוונית הקליפות
 Colchicum tuviaeחלוף
סתוונית טוביה
 Limonium lobatumחלוף
עדעד המדבר
 Lens orientalisחלוף
עדשה מזרחית
 Ankyropetalum gypsophiloidesקיימא
עוגנן נימי
 Cichorium endiviaחלוף
עולש מצוי
 Heliotropium rotundifoliumקיימא
עוקץ-עקרב עגול-עלים
 Brachypodium distachyumחלוף
עוקצר מצוי
 Asphodelus ramosusחלוף
עירית גדולה
 Gundelia tournefortiiחלוף
עכובית הגלגל
 Echium angustifoliumקיימא
עכנאי שרוע
עלקלוק צהוב-פרחים
עלקת נטויה
עפעפית מצרית
עקר שעיר
ערטל מדברי
ערטנית השדות
עשנן החפים
עשנן צפוף
עשנן קטן
פגוניה רכה
פיגמית מגובששת
פיגמית מצויה
פילגון ארץ-ישראלי
פילגון מדברי
פילגון מצוי
פילגון קפוץ
פעמונית קטנה
פרג אגסי
פרג זיפני
פרג מוארך
פרג נחות
פרגה אדומה
פרגה מקרינה
פרודתיים מכורבלות
פרסה דלת-תרמילים

 Parentucellia latifoliaחלוף
 Orobanche cernuaחלוף
 Kickxia aegyptiacaקיימא
 Heteranthelium piliferumחלוף
 Gymnocarpos decanderקיימא
 Leontice leontopetalumחלוף
 Fumaria bracteosaחלוף
 Fumaria densifloraחלוף
 Fumaria parvifloraחלוף
 Fagonia mollisקיימא
 Haplophyllum tuberculatumקיימא
 Haplophyllum buxbaumiiקיימא
 Filago palaestinaחלוף
 Filago desertorumחלוף
 Filago pyramidataחלוף
 Filago contractaחלוף
 Campanula erinusחלוף
 Papaver umbonatumחלוף
 Papaver hybridumחלוף
 Papaver argemoneחלוף
 Papaver humileחלוף
 Glaucium grandiflorumקיימא
 Glaucium corniculatumחלוף
 Mericarpaea ciliataחלוף
 Hippocrepis unisiliquosaחלוף

צורת חיים
גיאופיט
גיאופיט
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
גיאופיט
גיאופיט
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
בן-שיח
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
גיאופיט
גיאופיט
גיאופיט
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
בן-שיח
חד-שנתי
גיאופיט
עשבוני רב-שנתי
בן-שיח
חד-שנתי/טפיל
חלקי
חד-שנתי/טפיל
בן-שיח
חד-שנתי
בן-שיח
גיאופיט
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
בן-שיח
בן-שיח
בן-שיח
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי

פולש/זר /נטוע/
מספר
מוגן
שכיחות אנדמיות
פליט-תרבות
אדום
C
EI
F
R
CC
C
CC
1
C
R
O
1
F
1
R
F
CC
CC
RP
CC
F
1
C
1
EP
F
1
EE
F
1
C
F
R
CC
C
CC
CC
1
C
CC
C
F
C
RP
CC
C
F
C
CC
CC
C
F
F
CC
CC
C
CC
CC
F
F
C
F
R
RP
CC
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בית-גידול
בתות ,ערבות-שיחים
בתות ,ערבות-שיחים
ערבות-שיחים
בתות
שטחים מעובדים
ערבות-שיחים ,מדבר
שטחים מעובדים
ערבות-שיחים
בתות-טרגקנטיות של הרים גבוהים
בתות
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
בתות
בתות ,ערבות-שיחים
בתות
קרקעות עשירות בנוטריינטים ,רודרליים
ערבות-שיחים ,מחשופים של סלעים קשים
ערבות-שיחים
ערבות-שיחים
ערבות-שיחים ,מדבר ,קרקעות מלוחות
בתות
בתות ,מחשופים של סלעים קשים
בתות
בתות
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר
בתות ,ערבות-שיחים
בתות ,ערבות-שיחים
בתות

רמת
תפוצה פיטוגיאוגרפית
מופרות
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
חצי-חצי
ים-תיכוני
חצי-חצי
ים-תיכוני
טבעי בלבד
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
מופר בלבד
אמריקני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני בעיקר טבעי
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני בעיקר מופר
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
בעיקר מופר
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בעיקר טבעי
אירנו-טורני
חצי-חצי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
חצי-חצי
ים-תיכוני
טבעי בלבד

בתות ,ערבות-שיחים

ים-תיכוני  -אירנו-טורני

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

ים-תיכוני  -אירנו-טורני  -סהרו-ערבי טבעי בלבד
בעיקר טבעי
ים-תיכוני  -סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
0
בעיקר טבעי
ים-תיכוני
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני חצי-חצי
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
בעיקר טבעי
ים-תיכוני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
בעיקר טבעי
אירנו-טורני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
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שם המין
פרסה רבת-תרמילים
פשתה אשונה
פשתה גדולה
פשתנית זעירה
פשתנית מלבינה
פשתת המכבד
צבעוני ההרים
צבעוני המדבר
צהרון מצוי
צורית אדומה
צורית חיוורת
צורית ספרדית
ציבורת ההרים
ציפורן נקוד
ציפורני-חתול מצויות
ציפורנית אלכסנדרונית
ציפורנית דקיקה
ציפורנית מגוונת
ציפורנית מדברית
ציפורנית מחורטת
ציפורנית מעורקת
ציפורנית מקופחת
ציפורנית משוננת
ציפורנית ענפה
ציפורנית ערבית
צלבית ארוכת-שיבולת
צלבית עשבונית
צללית בינונית
צללית נאה
צלע-שור איזמלנית
צלע-שור ערבתית
צלע-שור קטנה
צלף מצרי
צמר מפוצל
צמרנית הסלעים
קדד באר-שבע
קדד דמשקאי
קדד האנקולים
קדד יפה
קדד מכופל
קדד מצליב
קדד משולחף
קדד פיינברון
קדד קדוש
קדד קוטבי
קדד שעיר
קורטם דק
קורטם מבריק
קורנית מקורקפת
קזוח עקום
קחוון חברוני
קחוון ים-המלח
קחוון מצוי
קיפודן בלאנש

הסרת הנוף
שם מדעי
בעונה הקשה
 Hippocrepis multisiliquosaחלוף
 Linum strictumחלוף
 Linum mucronatumקיימא
 Linaria micranthaחלוף
 Linaria albifronsחלוף
 Linum corymbulosumחלוף
 Tulipa agenensisחלוף
 Tulipa systolaחלוף
 Moraea sisyrinchiumחלוף
 Sedum caespitosumחלוף
 Sedum litoreumחלוף
 Sedum hispanicumחלוף
 Dactylis glomerataקיימא
 Dianthus strictusקיימא
 Calendula arvensisחלוף
 Silene alexandrinaחלוף
 Silene linearisקיימא
 Silene colorataחלוף
 Silene vivianiiחלוף
 Silene conoideaחלוף
 Silene conifloraחלוף
 Silene decipiensחלוף
 Silene tridentataחלוף
 Silene dichotomaחלוף
 Silene arabicaחלוף
 Crucianella macrostachyaחלוף
 Crucianella aegyptiacaחלוף
 Minuartia intermediaחלוף
 Minuartia pictaחלוף
 Bupleurum lancifoliumחלוף
 Bupleurum semicompositumחלוף
 Bupleurum nodiflorumחלוף
 Capparis aegyptiaקיימא
 Eremostachys laciniataחלוף
 Phagnalon rupestreקיימא
 Astragalus caprinusחלוף
 Astragalus campylorrhynchusחלוף
 Astragalus hamosusחלוף
 Astragalus callichrousחלוף
 Astragalus guttatusחלוף
 Astragalus asteriasחלוף
 Astragalus spinosusקיימא
 Astragalus aleppicusחלוף
 Astragalus sanctusקיימא
 Astragalus tribuloidesחלוף
 Astragalus hispidulusחלוף
 Carthamus tenuisחלוף
 Carthamus nitidusחלוף
 Coridothymus capitatusקיימא
 Deverra tortuosaקיימא
 Anthemis hebronicaחלוף
 Anthemis maris-mortuiחלוף
 Anthemis pseudocotulaחלוף
 Echinops polycerasקיימא

צורת חיים
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
גיאופיט
גיאופיט
גיאופיט
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
רב-שנתי קצר-
חיים
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
שיח/בן-שיח
עשבוני רב-שנתי
בן-שיח
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
בן-שיח
עשבוני רב-שנתי
בן-שיח
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
בן-שיח
בן-שיח
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי

פולש/זר /נטוע/
מספר
מוגן
שכיחות אנדמיות
פליט-תרבות
אדום
F
CC
R
C
F
F
1
C
1
EE
F
CC
F
F
F
CC
C
CC
C
F
CC
F
R
F
C
RP
F
F
CC
F
RR
C
F
F
C
F
F
C
F
O
C
C
RP
F
C
F
F
CC
F
CC
C
CC
C
CC
F
CC
CC

2.5

EI

1

EP
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בית-גידול
בתות
בתות
בתות
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
חורש ויער ים-תיכוני ,בתות
ערבות-שיחים
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
מחשופים של סלעים קשים ,אזור הרסס של חוף הים התיכון
מחשופים של סלעים קשים
בתות
בתות ,ערבות-שיחים
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר

רמת
תפוצה פיטוגיאוגרפית
מופרות
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירו-סיבירי
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני טבעי בלבד
טבעי בלבד
ים-תיכוני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד

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

סודני

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

בעיקר טבעי
ים-תיכוני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
חצי-חצי
ים-תיכוני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
אירנו-טורני  -ים-תיכוני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני  -סהרו-ערבי טבעי בלבד
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
חצי-חצי
ים-תיכוני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני  -סהרו-ערבי בעיקר טבעי
טבעי בלבד
אירנו-טורני
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שם המין
קיצנית צפופת-עלים
קצח הציפורן
קצח השדה
קרדה דרומית
קרדריה מצויה
קרן-יעל סורית
קרנונית דו-בדית
קרסולה מכונפת
קרקפן נמוך
רב-פרי מצוי
רותם המדבר
רכפה צהובה
רכפה קטנת-פרחים
רשתון השדות
שבר לבן
שברק נטוי
שברק סיצילי
שברק קוצני
שברק שעיר
שום ארץ-ישראלי
שום האבקנים
שום הלענה
שום הנגב
שום הרשת
שום לבנבן
שום מזרחי
שום ערבתי
שום צנוע
שום קולמן
שום קטוע
שום קטן-פרחים
שופרית כרתית
שיבולת-שועל מתפרקת
שיבולת-שועל נפוצה
שיבולת-שועל ערבתית
שיכרון זהוב
שיכרון מרושת
שילשון מדברי
שלהבית קצרת-שיניים
שלח הערבות
שמשון הדור
שמשון מצוי
שמשון קהירי
שמשון ריסני
שמשון שעיר
שנס המדבר
שסיע שעיר
שעורת הבולבוסין
שעורת העכבר
שעורת התבור
שעלב ריסני
שעמון מצולע
שערור שעיר
שרביטן ריסני

הסרת הנוף
שם מדעי
בעונה הקשה
 Carlina libanoticaקיימא
 Garidella unguicularisחלוף
 Nigella arvensisחלוף
 Carduus australisחלוף
 Cardaria drabaחלוף
 Chorispora purpurascensחלוף
 Cerastium dichotomumחלוף
 Crassula alataחלוף
 Serratula pusillaחלוף
 Polycarpon tetraphyllumחלוף
 Retama raetamקיימא
 Reseda luteaחלוף
 Reseda decursivaחלוף
 Neslia apiculataחלוף
 Peganum harmalaחלוף
 Ononis mollisחלוף
 Ononis siculaחלוף
 Ononis spinosaקיימא
 Ononis hirtaחלוף
 Allium paleastinumחלוף
 Allium daninianumחלוף
 Allium artemisietorumחלוף
 Allium rothiiחלוף
 Allium dictyoprasumחלוף
 Allium pallensחלוף
 Allium orientaleחלוף
 Allium decaisneiחלוף
 Allium desertorumחלוף
 Allium kollmannianumחלוף
 Allium truncatumחלוף
 Allium qasyunenseחלוף
 Hedypnois rhagadioloidesחלוף
 Avena barbataחלוף
 Avena sterilisחלוף
 Avena wiestiiחלוף
 Hyoscyamus aureusקיימא
 Hyoscyamus reticulatusחלוף
 Trisetaria macrochaetaחלוף
 Phlomis brachyodonקיימא
 Erucaria rostrataחלוף
 Helianthemum vesicariumקיימא
 Helianthemum salicifoliumחלוף
 Helianthemum kahiricumקיימא
 Helianthemum ledifoliumחלוף
 Helianthemum lasiocarpumחלוף
 Neotorularia torulosaחלוף
 Schismus barbatusחלוף
 Hordeum bulbosumחלוף
 Hordeum glaucumחלוף
 Hordeum spontaneumחלוף
 Vulpia ciliataחלוף
 Prangos ferulaceaחלוף
 Chaetosciadium trichospermumחלוף
 Ephedra aphyllaקיימא

צורת חיים
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
שיח
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
גיאופיט
גיאופיט
גיאופיט
גיאופיט
גיאופיט
גיאופיט
גיאופיט
גיאופיט
גיאופיט
גיאופיט
גיאופיט
גיאופיט
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
בן-שיח
חד-שנתי
חד-שנתי
בן-שיח
חד-שנתי
בן-שיח
חד-שנתי
בן-שיח
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
חד-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי
שיח/מטפס

פולש/זר /נטוע/
מספר
מוגן
שכיחות אנדמיות
פליט-תרבות
אדום
CC
F
C
F
CC
1 3.2
O
R
F
F
CC
1
CC
F
C
F
F
F
C
C
C
EP
F
CC
C
F
F
F
F
F
F
1
EI
C
F
ES
R
CC
CC
CC
C
CC
F
C
EP
CC
CC
F
CC
C
C
F
C
C
CC
CC
CC
F
R
ES
CC
C
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בית-גידול
בתות ,מחשופים של סלעים קשים
בתות
חולות ,בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות ,ערבות-שיחים
בתות
בתות
מחשופים של סלעים קשים
בתות
אין נתון
חולות ,מדבר
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
ערבות-שיחים
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
בתות
בתות
בתות ,ערבות-שיחים
ערבות-שיחים
ערבות-שיחים
ערבות-שיחים
בתות
בתות
בתות
מדבר
ערבות-שיחים
בתות
בתות
בתות
בתות
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
מחשופים של סלעים קשים
שטחים מעובדים
בתות
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות ,ערבות-שיחים
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים ,מדבר ,מחשופים של סלעים קשים
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
ערבות-שיחים ,מדבר
ערבות-שיחים ,מדבר
בתות
בתות ,קרקעות עשירות בנוטריינטים ,רודרליים
בתות
בתות
בתות
בתות ,ערבות-שיחים ,מדבר
חולות ,מחשופים של סלעים קשים

רמת
תפוצה פיטוגיאוגרפית
מופרות
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני טבעי בלבד
בעיקר טבעי
אירנו-טורני
מופר בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
בעיקר מופר
ים-תיכוני  -אירו-סיבירי
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני חצי-חצי
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בעיקר טבעי
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
ים-תיכוני  -אירנו-טורני  -סהרו-ערבי טבעי בלבד
חצי-חצי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
אירנו-טורני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
בעיקר טבעי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בעיקר טבעי
אירנו-טורני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני
בעיקר טבעי
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
אירנו-טורני
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני בעיקר טבעי
טבעי בלבד
סהרו-ערבי
טבעי בלבד
ים-תיכוני
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני טבעי בלבד
טבעי בלבד
אירנו-טורני
בעיקר טבעי
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
בעיקר טבעי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בעיקר מופר
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
בעיקר טבעי
ים-תיכוני
טבעי בלבד
סהרו-ערבי

גיל קליין ועמיתיה ( )2021סקר מסדרון יתיר  -רמת מדבר יהודה – דו"ח סופי

שם המין
ששן מאפיר
תגית ארגמנית
תודרה מעובה
תודרה מצויצת
תלתן דוקרני
תלתן הארגמן
תלתן הכדורים
תלתן חקלאי
תלתן לביד
תלתן נאה
תלתן צמיר
תמריר מרוקני
תריסנית מלולה

שם מדעי

הסרת הנוף
בעונה הקשה

 Caylusea hexagynaחלוף
 Lomelosia porphyroneuraחלוף
 Sisymbrium erysimoidesחלוף
 Sisymbrium runcinatumחלוף
 Trifolium scabrumחלוף
 Trifolium purpureumחלוף
 Trifolium pilulareחלוף
 Trifolium campestreחלוף
 Trifolium tomentosumחלוף
 Trifolium dasyurumחלוף
 Trifolium eriosphaerumחלוף
 Reichardia tingitanaחלוף
 Clypeola jonthlaspiחלוף

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

פולש/זר /נטוע/
מספר
מוגן
שכיחות אנדמיות
פליט-תרבות
אדום
C
F
C
RP
C
CC
CC
CC
CC
C
C
CC
CC

ES
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תפוצה פיטוגיאוגרפית

בית-גידול

רמת
מופרות
טבעי בלבד

ערבות-שיחים ,מדבר

סודני

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

טבעי בלבד
אירנו-טורני  -סהרו-ערבי
חצי-חצי
ים-תיכוני  -סהרו-ערבי
חצי-חצי
אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני טבעי בלבד
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני
טבעי בלבד
ים-תיכוני  -אירנו-טורני

