
 2018סיכום שנת  –סקר צמחים בסכנת הכחדה 

 

 

 

 סוקרים: מימי רון, מרב לבל, רעות לוריא, בר שמש, דר בן נתן.

 צילומים: מרב לבל

 הכנת מפות: גל כגן

 הנחייה ועריכה: אורי רמון ואמיר פרלברג

  



 -מבוא

,  מכון דש"א. הסיכום הנוכחי 2014למבוא והקדמה לסקר, ראה סיכום סקר 'מינים אדומים' אנדמים שנת 

סקר צמחים , 2014סקר 'מינים אדומים' מהווה נספח המשך לדו"חות הסקרים הקודמים  )ראה 

(. 2017וסקר צמחים בסכנת הכחדה  2016סקר צמחים בסכנת הכחדה , 2015בסכנת הכחדה 

באתרים שבהם נמצא המין, הוספה  2017שיטות העבודה זהות וכמו כן מטרות הסקר. החל משנת 

 קטגוריה של רמת סיכון לאוכלוסייה לפי הקריטריונים הבאים:

 שטח שמור )בתוך שמורת טבע, לא נשקפת סכנה לאוכלוסייה( .1

שישנם איומים על האוכלוסייה אך לא נשקפת סכנה אוכלוסייה באיום )שטח שאינו שמור, יתכן  .2

 מיידית(

 אוכלוסייה בסכנה )ישנו איום ממשי שמאיים על גודל האוכלוסייה ומצבה( .3

אוכלוסייה בסכנה חמורה )כאשר גודל האוכלוסייה קטן משמעותית או נראה כי יש סכנה לעתיד  .4

 האוכלוסייה כולה(

מים בסכנת הכחדה, שנסקרו בסקרים הקודמים, כך נסקרו אתרים של שלושה מינים אנד 2018בשנת 

(. בנוסף, נסקר מין חסידה תמים-אשבל זהרי, דבקת פלשת, מקורשבסקר הנוכחי בוצעה רק השלמה )

. שני מינים חדשים בסכנת הכחדה, שאינם שום החורשים -אנדמי חדש לספר האדום, שלא נסקר בעבר

(. מינים צובא, סמר קרקפתי-אכילאת ארםהם )אנדמים אך לא היה עליהם מידע עדכני נסקרו גם 

בוצין בירותי, בוצין הבשן, אנדמים שלא היה עליהם מידע עדכני מלא )-נוספים בסקר הם מינים תת

( ומינים שיש חשש אגמון שרוע, חודיים מנוצים(, מינים נדירים מאוד הגדלים באתר יחיד )חלוק זהרי

פרחים, חלבלוב -ארכובית החוף, געדה זעירתאל )לעלייה משמעותית במידת הנדירות שלהם בישר

 (.שרוע

 ומספר האתרים שנבדקו עבור כל מין:  2018המינים שנבדקו בסקר 14: רשימת 1טבלה 

 קטגוריה לסקר שם המין 
מספר אתרים 

 הערות שנבדקו בסקר 

   3 נדיר מאוד אגמון שרוע

   7 חדש לספר צובא-אכילאת ארם

 נבדק רק בחוף כרמל 4 בנדירותעלייה  ארכובית החוף

 סקר השלמה 7 אנדמי *אשבל זהרי

   7 אנדמי-תת בוצין בירותי

   13 אנדמי-תת בוצין הבשן

   15 עלייה בנדירות פרחים-געדה זעירת

 סקר השלמה 6 אנדמי *דבקת פלשת

   1 נדיר מאוד חודיים מנוצים

 כרמלנבדק רק בחוף  6 עלייה בנדירות חלבלוב שרוע

 נבדק רק בגליל ובגולן 6 אנדמי-תת חלוק זהרי

 סקר השלמה 5 אנדמי *חסידה תמים-מקור

   1 חדש לספר סמר קרקפתי

   9 חדש לספר, אנדמי שום החורשים

   90   כ"סה

 



 2018: מפת האתרים שנבדקו בסקר 1מפה 

 



 אגמון שרוע

הפורח בקיץ. נצפה בעבר בבריכת דורה אך לא באופן שנתי נמוך של בתי גידול לחים חוליים, -עשב חד

אתרים. המין נמצא בסקר  3בשני אתרים נוספים. נבדקו סה"כ  ותרציף, בנוסף, היו תצפיות אפיזודי

באתר יחיד בבריכת דורה, אלפי פרטים במקומות שונים בבריכה. נבדק אתר נוסף, אפיזודי ככל הנראה 

בלת מלחץ רעייה כבד, שם נצפה בעבר פרט יחיד אכול, אך לא )מאגרי שיקוע מנשה( ובריכת יער הסו

(. בריכת דורה עברה ממשק של כיסוח בחלקים שונים של הבריכה, 2נמצא שוב בסקר הנוכחי )מפה 

 ויתכן מאוד שפתיחת הצמחייה אפשרה הופעתו מחדש של מין קטן ונדיר זה. 

 : אגמון שרוע בבריכת דורה )נתניה(1תמונה 

 

 רים של אגמון שרוע שנבדקו בסקר: את2טבלה 

 

 שם האתר
מקור 
 האתר

 העדר/נוכחות
גודל 

 אוכלוסייה
 גלילה איומים

סבירות 
להמצאות 

המין 
סיכון /באתר

 לאוכלוסייה

 הערות

בריכת 
 דורה

הספר 
 שרון סגירת צומח אלפים נוכחות האדום

אוכלוסיה 
 שמורה עירונית* *באיום

 רעייה כבדה  הפרות קשות שרון רעייה   העדר מימי רון ברכת יער

מאגרי 
שיקוע 
 מנשה

הספר 
   העדר האדום

, פעילות אדם
 כיסוי אצו הפרות קשות שרון זיהום



 : אתרים שנבדקו בסקר בגלילת השרון2מפה 

 



 אכילאת ארם צובא

שיח נמוך המתחדש מבסיסי הגבעולים. גדל בבתות ספר באוכלוסיות קטנות של פרטים בודדים -בן

אך כיוון שנדירותו רבה הוחלט להוסיף ’, ספר האדום’בסדקי סלעים ובכיסי קרקע. מין זה לא הופיע ב

יונות אותו לרשימת הצמחים בסכנת הכחדה ולערוך לו סקר עדכני. הסקר נערך מתוך תיאורי אתרים בגל

אתרים  3עשבייה, כיוון שאין תצפיות עבר למין זה ולכן נקודות הציון שנבדקו הן בהערכה גסה. נבדקו 

(. המין נמצא רק באתר יחיד צפונית לעומר )פרטים 3אתרים בצפון הנגב )מפה  4-בדרום הר חברון ו

פיות מצפון מדבר בודדים(. לא נבדק הר עמשא, שם יש תצפית עדכנית מבנק הגנים, ולא נבדקו התצ

אכילאה גפורה, מין  -יהודה )נחל ערוגות עליון( כיוון שהתגלה במהלך הסקר כי מדובר שם במין אחר

חדש לישראל )היה ידוע רק מהחרמון ומירדן(. האתרים שנבדקו כולם היו מופרים, עם רעייה בדרגות 

 4-ך שסה"כ המין קיים באתרים, כ 3-אתרים שנבדקו המין קיים ב 7שונות. ההשערה היא כי מתוך 

 אתרים בישראל.

 צובא שנבדקו בסקר-: אתרים של אכילאת ארם3טבלה 

 

 

 העדר/נוכחות מקור האתר שם האתר
גודל 

 אוכלוסייה
 גלילה איומים

סבירות 
להמצאות המין 

סיכון /באתר
 לאוכלוסייה

 הערות

צפונית 
   בודדים נוכחות גליון עשבייה לעומר

צפון 
 הנגב

אוכלוסייה 
   בסכנה

צפונית 
למצפה 

 יאיר
-אורי פרגמן

     העדר ספיר
דרום הר 

 חברון
בית גידול טבעי 

 מתאים

האוכלוסייה 
כנראה 
אך , קיימת

לא נמצאה 
בסקר 
 הנוכחי

   העדר גליון עשבייה יער רמות
פעילות 
 יערנית

צפון 
   הפרות קלות הנגב

דרומית 
   העדר גליון עשבייה ללוציפר

רעייה 
, כבדה

 חקלאות
דרום הר 

   הפרות קלות חברון

     העדר גליון עשבייה הר חרדון
צפון 
 הנגב

בית גידול טבעי 
   מתאים

מערבית 
לצומת 
   העדר גליון עשבייה שמעה

רעייה 
 כבדה

דרום הר 
   הפרות קלות חברון

     העדר מימי רון חירן
צפון 
 הנגב

בית גידול טבעי 
 מתאים

האוכלוסייה 
כנראה 
אך , קיימת

לא נמצאה 
בסקר 
 הנוכחי



 צובא שנבדקו בסקר-: אתרים של אכילאת ארם3מפה 

 

 



 ארכובית החוף

שנתי שרוע הגדל בחופים חוליים בקו רסס. המין ידוע מעמק עכו )יש תצפיות עדכניות( וידוע -עשב רב

(, המין לא נמצא באף 4אתרים )מפה  4כנכחד מהשרון, לכן נבדקו רק תצפיות בחוף כרמל. סה"כ נבדקו 

גידולו הייחודי של המין אחד מהאתרים. ככל הנראה בגלל פיתוח ופעילות אדם בחופים שהרסו את בית 

 הקרובה אל המים(. חוףוהידוק הקרקע ברצועת ה סימני רכב)

 : אתרים של ארכובית החוף שנבדקו בסקר4טבלה 

 גלילה איומים העדר/נוכחות מקור האתר שם האתר
סבירות להמצאות 

סיכון /המין באתר
 לאוכלוסייה

 הפרות קלות כרמלחוף  נסיעת כלי רכב העדר הספר האדום חוף מעגן מיכאל

 העדר הספר האדום פארק שקמונה
נסיעת כלי , בנייה ופיתוח

 הפרות קלות חוף כרמל רכב

 הפרות קשות חוף כרמל נסיעת כלי רכב העדר הספר האדום חוף כפר גלים

 הפרות קלות חוף כרמל נסיעת כלי רכב העדר הספר האדום חוף עתלית

 

  



 

 בגלילת חוף כרמל: אתרים שנבדקו בסקר 4מפה 

 



 אשבל זהרי

( אך לא נבדקו 2014שנתי של אדמות כבדות, אנדמי לישראל. מין זה נסקר בסקר הראשוני )-צמח חד

תצפיות עבר ישנות )שבטקסט הספר הופיעו כאתרים שנכחדו(. בגלל נדירותו הוחלט להשלים ולסקור גם 

המין לא נמצא באף אחד מהאתרים. חלק (. 5אתרים בשרון ובגליל )מפה  7אתרים אלו. סה"כ נבדקו 

מהאתרים טבעיים וחלקם מופרים )שדות(. יתכן שהיו בעבר גם טעיות בזיהוי ובהגדרה של מין זה 

 הדומה מאוד לאשבל ערבי.

 : אתרים של אשבל זהרי שנבדקו בסקר5טבלה 

 גלילה איומים העדר/נוכחות מקור האתר שם האתר
סבירות להמצאות 

סיכון /המין באתר
 אוכלוסייהל

דרומית , נחל עמוד
 גליל תחתון נסיעת כלי רכב העדר הספר האדום למערת עמוד

בית גידול טבעי 
 מתאים

שדות צפונית 
 העדר הספר האדום לבנימינה

מינים , נטיעות, חקלאות
 הפרות קשות שרון פולשים

 גליל עליון רעייה העדר הספר האדום הר קדרים
בית גידול טבעי 

 מתאים

אלון תבור יער 
 שרון/שומרון רעייה העדר הספר האדום צפונית לרגבים

בית גידול טבעי 
 מתאים

 הפרות קשות גליל תחתון רעייה כבדה העדר הספר האדום ציפורי, יער הסוללים

 הפרות קשות כרמל בנייה ופיתוח העדר הספר האדום עין הוד

גבעת , חירבת בוריק
 הפרות קשות שרון/שומרון ורעייהש "חקלאות גד העדר הספר האדום עדה

  



 

 :  אתרים של אשבל זהרי שנבדקו בסקר5מפה 

 



 בוצין ביירותי

שנתי בעל שושנת עלים. גדל על קרקעות חמרה עמוקה. ידוע בישראל רק מהשרון ומעמק עכו. -עשב רב

 -(. המין נמצא בשני אתרים, אחד בשרון6( ובעמק עכו )מפה 2)מפה  ןאתרים בשרו 7נבדקו סה"כ 

יה זו יה טבעית מאוששת )פרטים שמקורם בזרעים מאוכלוסיחורשת הסרג'נטים, שם ישנה אוכלוסי

בשמורת לימן, שם נמצאו פרטים  -ושבו לאתר על ידי תלמידי הכפר הירוק(. אתר נוסף בעמק עכוה

בודדים. הסקר בוצע מאוחר מדי בעונה, כששושנת העלים כבר יבשה קשה להבחין במין )שגם היה בסוף 

רים חרוצים )בשאר האת-פריחה(. מומלץ לחזור בשנה הבאה, מוקדם יותר בעונה, רק לשמורת בני ציון

שנבדקו לא נותר בית גידול טבעי מתאים למין(. בשמורת בני ציון ישנם כמה פרטים של בוצין בירותי, אך 

מהשבה שבוצעה על ידי הכפר הירוק )מזרעים שמקורם בחורשת הסרג'נטים(. בנקודות ההיסטוריות לא 

 אותרו פרטים נוספים של המין.

 

 : אתרים של בוצין ביירותי שנבדקו בסקר6טבלה 

 העדר/נוכחות מקור האתר שם האתר
גודל 

 אוכלוסייה
 גלילה איומים

סבירות 
להמצאות המין 

סיכון /באתר
 לאוכלוסייה

 הערות

חורשת 
 שרון   עשרות נוכחות רון פרומקין נטים'הסרג

יה יאוכלוס
 שמורה עירונית* *באיום

מטמנה 
מזרחית 
   הפרות קשות עמק עכו זבל, בנייה ופיתוח   העדר הספר האדום למזרעה

 שרון סגירת צומח   העדר הספר האדום חרוצים
בית גידול 

   טבעי מתאים

 שרון     העדר הספר האדום ביצת זיתא

בית גידול 
טבעי לא 

   מתאים

שמורת 
 שטח שמור עמק עכו סגירת צומח בודדים נוכחות הספר האדום לימן

תתכן הכחדה 
בשל גודל 

 האוכלוסייה

דרומית 
לראש 
   העדר הספר האדום הנקרה

, בנייה ופיתוח
   הפרות קשות עמק עכו חקלאות, זבל

   העדר הספר האדום בני ציון

, סגירת צומח
קרקע לא 
 שרון מתאימה

בית גידול 
 טבעי מתאים

ישנה באתר 
השבה של מין 

 זה

 

  



 בירותי שנבדקו בסקר בעמק עכו : אתרים של בוצין6מפה 

 



 בוצין הבשן

אתרים בגליל  13שנתי ענק. גדל בהרים הגבוהים בקרחות יער ובשולי חורש. נבדקו -צמח עשבוני רב

ליונות י(. המין לא נמצא באף אחד מהאתרים. במירון המין גדל בעבר  )ג7העליון )הר מירון( ובגולן )מפה 

עשבייה של נעמי פיינבורן(, יתכן כי נכחד בשל סגירת החורש או שרד בקרחות יער, אך לא נמצא בסקר 

הנוכחי בקרחות מהן דווח בעבר. בגולן המין ככל הנראה גדל בעבר, אך בפחות מקומות ממה שתועד 

בייה מהגולן. יתכן ליונות עשיבתצפיות רת"ם ואולי בחלק מהמקרים מדובר בתצפיות שגויות )אין כלל ג

נרשמו בסקר הנוכחי תצפיות בבוצין דמשקאי  או בבוצין סיני ברוב אתרי העבר(.  -שנעשו טעויות בזיהוי

יתכן שהמין נכחד מישראל וקיים רק בחרמון. לפי יובל ספיר, המין הוא מין אפיזודי במרחב ובזמן ולא 

 מופיע כל שנה באותם האתרים ולכן נדרשת בדיקה נוספת.

  



 : אתרים של בוצין הבשן שנבדקו בסקר7טבלה 

מקור האתרשם האתר

נוכחות/

גלילהאיומיםהעדר

סבירות 

להמצאות המין 

באתר/ סיכון 

הערותלאוכלוסיה

העדרהספר האדוםתל אל מחפי

רעיית 

גולןבקר

בית גידול טבעי 

הרבה בוצין מפורץמתאים

גולןהעדרהספר האדוםהר אביטל

בית גידול טבעי 

מתאים

נמצאו פרטים של בוצין 

דמשקאי

העדרהספר האדוםהר הילל

חקלאות, 

גליל עליוןבנייה

בית גידול טבעי 

מתאים

הנקודה עצמה במטע צמוד 

לבסיס נטוש. נבדק החורש 

הטבעי

הר חוזק )רכס 

גולןהעדרהספר האדוםבשנית(

בית גידול טבעי 

מתאים

מערבית 

גולןהעדרהספר האדוםלמרום גולן

בית גידול טבעי 

נמצא בוצין מפורץ בנקודהמתאים

למרגלות הר 

גולןהעדרהספר האדוםבנטל

בית גידול טבעי 

מתאים

נמצאו הרבה פרטים גדולים 

של בוצין מפורץ

הר הילל, 

צפונית לעין 

גליל עליוןהעדרהספר האדוםסמוכה

בית גידול טבעי 

מתאים

הנקודה עצמה בתוך חורש 

סבוך. באתר עצמו גם 

שטחים פתוחים עם בוצין 

טריפולי

גליל עליוןהעדרהספר האדוםהר כפיר, מירון

בית גידול טבעי 

מתאים

נמצא בוצין טריפולי באתר. 

הנקודה עצמה בתוך חורש 

סגור. נבדקו קרחות

העדרהספר האדוםגבעת פזרה

בנייה, 

הפרות קלותגולןצבא

מוצב נטוש. נמצא באתר 

בוצין דמשקאי וגם בוצין סיני

מדרון דרומי, 

גולןהעדרהספר האדוםבנטל

בית גידול טבעי 

מתאים

מול יישוב 

אלוני הבשן, 

מערבית 
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בית גידול טבעי 

לא מתאים

לא נבדק הר בני- צפת. אולי 

הכוונה לשם. הנקודה 

במקום נמוך ולא מתאים, 

בתוך שדה מוקשים

הר קרטם 

העדרהספר האדום)רכס בשנית(

בנייה, 

הפרות קלותגולןצבא

מוצב נטוש. נצפו באיזור 

פרטים של בוצין סיני. נבדק 

ברכב חלק גדול משביל 

הגולן הקרוב לאתר זה

מטעים צמוד 

הפרות קשותגולןמטעיםהעדרהספר האדוםליער אודם

מטעים. נבדק גם חלק מיער 

אודם עצמו ולא נמצא המין

 



 : אתרים של בוצין הבשן וחודיים מנוצים, שנבדקו בסקר7מפה 

 



 פרחים-געדה זעירת

ונמצא באתרים רבים בגליל התחתון, כיוון שההשערה היא  90-מין זה נסקר בהרחבה בסקר של שנות ה

יתוח חקלאי, בסקר הנוכחי נבדקו רק אתרים בהם נמצא המין בשנות כי המין נכחד מאז מרובם עקב פ

אתרים. שני אתרים ברכס הר יבניאל,  3-(. מתוכם, המין נמצא ב8אתרים )מפה  15. סה"כ נבדקו 90-ה

 ואתר אחד עם פרטים בודדים בשדות דרומית לכוכב הירדן.

 פרחים בפריחה במורדות הר יבניאל-: געדה זעירת2תמונה 

  



 

 פרחים בפירות, כוכב הירדן-: געדה זעירת3ונה תמ

 

 זעירת פרחים שנבדקו בסקר-: אתרים של געדה8טבלה 

מקורשם האתר

נוכחות/ 

העדר

גודל 

גלילהאיומיםהאוכלוסייה

סבירות 

להמצאות המין 

באתר/ סיכון 

הערותלאוכלוסייה

צפונית 

מטע שקדים סטריליהפרות קשותגליל תחתוןהעדרהספר האדוםלדברת

דרומית 

לגבעת 

הפרות קלותגליל תחתוןהעדרהספר האדוםהמורה

שדות מעובדים 

וחורשת אורנים

נוכחותהספר האדוםהר יבניאל

פרטים 

אוכלוסייה בסכנהגליל תחתוןחקלאותבודדים

שני ריכוזים. עוד 

אחד בצד דרך

מערב הר 

הפרות קלותגליל תחתוןהעדרהספר האדוםיבניאל

שטח עשבוני עם 

רעייה אינטנסיבית, 

שדה מעובדהפרות קשותגליל תחתוןהעדרהספר האדוםדברת

הפרות קלותגליל תחתוןהעדרהספר האדוםעין תומר

שדה בור בשולי בית 

ספר ומטעי זיתים

הפרות קשותגליל תחתוןהעדרהספר האדוםכפר תבור

רצועה עשבונית 

צרה וקטנה מאוד. 

שטח מופר מאוד בין 

שדות מול 

הפרות קשותגליל תחתוןהעדרהספר האדוםעין דור

רעייה כבדה ומרבצי 

בקר

הפרות קשותגליל תחתוןהעדרהספר האדוםבית השיטה

הנקודה בתוך שדה 

קצור. נבדקו שטחים 

 



 פרחים שנבדקו בסקר-: אתרים של געדה זעירת8מפה 

 



 דבקת פלשת

שנתי הגדל בקרקעות קלות במישור החוף. המין נסקר בסקר צמחים אנדמים בסכנת הכחדה  -מין חד

(,  שלא נבדקו 4, מפה 2(  ובשרון  )מפה 9(, אך הוחלט להשלים אתרים בפלשת )מפה 2014-2015)

אתרים אך המין לא נמצא כלל )רוב האתרים מופרים או לא מהווים  6בסקרים הקודמים. נבדקו סה"כ 

בחורשת הסרג'נטים בזמן סקר בוצין  2018בית גידול מתאים למין, מלבד גבעת מרר(. המין אותר בסקר 

 חסידה תמים.-בירותי, ובגבעות נס ציונה ושמורת האירוסים בבית חנן, בסקר מקור

  



 : אתרים של דבקת פלשת שנבדקו בסקר9טבלה 

מקור האתרשם האתר

נוכחות/

העדר

גודל 

גלילהאיומיםהאוכלוסייה

סבירות 

להמצאות 

המין באתר/ 

סיכון 

הערותלאוכלוסייה

שטח בנוישרוןהעדרהספר האדוםקיסריה

הנקודה בשטח 

בנוי. בשוליים 

שטח טבעי 

חורשת 

יחידנוכחותחדשהסרגנטים נתניה

מינים 

שרוןפולשים

אוכלוסיה 

באיום

גבעות מרר 

פלשתהעדרהספר האדוםצפונית לבסיס

בית גידול 

טבעי מתאים

בית גידול 

מתאים מאוד. 

כמעט כל 

התצפיות בתוך 

שטח בסיס 

סגור. נסרק 

השטח צפונית 

לבסיס

חורשת 

אקליפטוס 

הפרות קשותשרוןהעדרהספר האדוםממערב לכפר מלל

בשולי כביש 4. 

חורשת 

אקליפטוס עם 

חמציצים

הפרות קשותשרוןהעדרהספר האדוםמחלף אליכין

שטח חצי טבעי 

בתוך מחלף עם 

נטיעות חרובים. 

צומח עשבוני 

גבוה מדי

הפרות קשותפלשתהעדרהספר האדוםצפונית לגדרה

שטח חקלאי 

פעיל. נבדק גם 

תל דרומית 

לנקודה. צומח 

עשבוני גבוה

יער לפלוגות 

פלשתהעדרהספר האדוםמזרח

בית גידול 

טבעי לא 

מתאים

קרקע חרסיתית 

כבדה

שטח שמורפלשתבודדיםנוכחותחדשגבעות נס ציונה
שמורת 

האירוסים בית 

שטח שמורפלשתעשרותנוכחותחדשחנן

  



 בגלילת פלשת שנבדקו בסקר: אתרים 9מפה 



 חודיים מנוצים

(. נמצאו 7שנתי קטן, ממשפחת המצליבים. הצמח ידוע מאתר יחיד, מסיל עסניה בגולן )מפה -צמח חד

 כתמים קרובים. נבדק גם מסיל צפוני יותר בשמורה אך המין לא נמצא שם. 2-עשרות צמחים באתר ב

 תה רעיית פרות בזמן הסקר.יבריכה. בבריכה היבצדי ערוץ המוביל ל תהצמחים נמצאו ליד אבני בזל

 : חודיים מנוצים בסוף פריחה ופרי בשל, מסיל עסניה4תמונה 

 

 חלבלוב שרוע

נמצא בעשרות אתרים בעמק  90-שנתי הגדל על החול ברצועת מישור החוף. בסקר שנות ה-צמח חד

עכו, בחוף כרמל, בשרון ובפלשת, אך בשנים האחרונות הצמח ידוע בעיקר מעמק עכו וממספר קטן של 

, 2אתרים )מפה  6אתרים במישור החוף הדרומי. נבדקו לכן האתרים בחוף כרמל ובשרון. סה"כ נבדקו 

בת גלים. המין נמצא בעבר גם מתוכם. בחוף שקמונה )חיפה( ובחוף  2-( והמין נמצא רק ב4מפה 

בעתלית באתר נוסף. נראה כי ישנה העדפה של המין לגדול על חול חצי מיוצב על ידי צדפים או אבנים 

 קטנות.

 



 : חלבלוב שרוע בחוף שקמונה5תמונה 

 

  



 

 : אתרים של חלבלוב שרוע שנבדקו בסקר10טבלה 

נוכחות/העדרמקורשם האתר

גודל 

גלילהאיומיםהאוכלוסייה

סבירות 

להמצאות 

המין באתר/ 

סיכון 

הערותלאוכלוסייה

חוף שקמונה, 

עשרותנוכחותהספר האדוםחיפה

בנייה 

חוף כרמלופיתוח

אוכלוסייה 

באיום

מפוזר 

בבודדים 

לאורך החוף. 

בתוך 

הצדפים

הפרות קשותשרוןהעדרהספר האדוםחוף אולגה

היה בית 

גידול מתאים 

אבל מאוד 

מופר. הרבה 

פעילות אדם 

בחוף

שטח שמורחוף כרמלבודדיםנוכחותהספר האדוםחוף כפר גלים

שרוןהעדרהספר האדוםחוף בית ינאי

בית גידול 

טבעי מתאים

בשפך נחל 

אלכסנדר 

בית גידול 

מתאים עם 

חלוקי נחל. 

נבדק גם 

החוף 

דרומית 

לשפך

חוף מעגן 

חוף כרמלהעדרהספר האדוםמיכאל

בית גידול 

טבעי מתאים

הנקודה 

עצמה 

בבריכות 

דגים אבל 

נבדק החוף

חוף כרמלהעדרהספר האדוםחוף עתלית

בית גידול 

טבעי מתאים

רוב החוף 

היה חולי עם 

כתם קטן של 

צדפים.

 

  



 חלוק זהרי

אתרים בגליל  6נבדקו  שנתי ממשפחת הציפורניים, פורח בסוף האביב באזורי ספר חצי יובשניים.-חדמין 

(. לא נבדקו האתרים של המין בגלבוע ובשומרון )משם ישנן תצפיות עדכניות(. סה"כ 10ובגולן )מפה 

נוספים, אתרים בלבד. לאחר הסקר התקבלו תצפיות עדכניות של המין משלושה אתרים  2-אותר המין ב

קרובים לאתרים בהם סקרנו. יתכן שהנ.צ שהיו לנו לא היו מדויקים ולכן המין לא נמצא, אך מדובר באותן 

אוכלוסיות. ככל הנראה למין עונת פריחה ארוכה, ורק הגעה בשיא הפריחה מאפשרת הערכה נכונה של 

 ה.יגודל האוכלוסי

 : חלוק זהרי במורדות הגולן אל חמת גדר6תמונה 

 



: אתרים של חלוק זהרי שנבדקו בסקר11 טבלה

מקור האתרשם האתר

נוכחות/

העדר

גודל 

גלילהאיומיםהאוכלוסייה

סבירות 

להמצאות המין 

באתר/ סיכון 

הערותלאוכלוסייה

מערת חוני 

המעגל, נחל 

הפרות קלותגליל עליוןהעדרהספר האדוםמחניים

הנקודה עצמה 

בתוך מטע זיתים  

נבדקו גם 

מסלעות באיזור

דרום הגולןהעדרהספר האדוםנחל  מיצר

בית גידול טבעי 

מתאים

נבדקו גם משטחי 

סלע במדרון.

דרומית לכוכב 

שדות מעובדיםהפרות קשותגליל תחתוןהעדרהספר האדוםהירדן

יער ביריה, מצוק 

גליל עליוןהעדרהספר האדוםמעל נחל מחניים

בית גידול טבעי 

מתאים

אוכלוסייה באיוםגליל עליוןאלפיםנוכחותהספר האדוםהבטיחה

מחוץ לגבול 

השמורה

עשרותנוכחותהספר האדוםבדרך לחמת גדר

הרחבת 

אוכלוסייה באיוםדרום הגולןכביש

 

  



 : אתרים של חלוק זהרי שנבדקו בסקר10מפה 

 



 חסידה תמים-מקור

שנתי הגדל בקרקעות קלות במישור החוף. המין נסקר בסקר צמחים אנדמים בסכנת הכחדה  -מין חד

אתרים )מפה  5(, אך הוחלט להשלים אתרים ישנים שלא נבדקו בסקרים הקודמים.  נבדקו 2014-2015)

 .3-(, מתוכם המין נמצא ב9, מפה 4, מפה 2

 חסידה תמים שנבדקו בסקר -: אתרים של מקור12טבלה 

מקור האתרשם האתר

נוכחות/

העדר

גודל 

גלילהאיומיםהאוכלוסייה

סבירות להמצאות 

המין באתר/ סיכון 

הערותלאוכלוסייה

שדות צפונית 

מאותנוכחותהספר האדוםלבנימינה

חקלאות, 

אוכלוסיה בסכנהחוף כרמלבנייה

בין שדות לשכונה 

של בנימינה

שטח שמורשרוןעשרותנוכחותהספר האדוםשמורת נחל פולג

חוף כרמלהעדרהספר האדוםחוף מגדים

בית גידול טבעי לא 

מתאים

רכס כורכר בקו 

רסס. ללא חמרה

שטח שמורפלשתמאותנוכחותהספר האדוםגבעות נס ציונה

שמורת האירוסים 

פלשתהעדרהספר האדוםבית חנן

בית גידול טבעי 

מתאים

 

 סמר קרקפתי

להוסיף אותו לרשימת המינים בסכנת הכחדה שנתי, שהיה ידוע מאתר יחיד בארץ ולכן הוחלט -מין חד

אך המין לא נמצא. לאחר הסקר  (2)מפה  לאחר כתיבת הספר. נבדק האתר הידוע בחורשת הסרג'נטים

 אתרים בשרון ובעמק עכו. 3התקבלו  דיווחים עדכניים על עוד 

  



 שום החורשים

מאוחר יותר לרשימת הצמחים גיאופיט אנדמי לכרמל. המין הוגדר לאחר כתיבת הספר, ולכן הוסף 

, מפה ספיר-אתרים ידועים בכרמל )מתוך מידע שהתקבל מאורי פרגמן 9נבדקו סה"כ  בסכנת הכחדה.

אתרים  3-(. ככל הנראה חלק מהאתרים הם בעלי נ.צ שגוי והמין לא גדל שם. סה"כ נמצא המין רק ב11

יה יעשרות פרטים בכל כתם. האוכלוסצמודים במורדות הכרמל לכיוון יגור. הצמח גדל בכמה כתמים של 

 כולה מונה מאות בודדות של פרטים. בפרטים שגדלו בצל נצפו לעיתים רק עלי השושנת ללא פריחה.

 : שום הכרמל בפריחה, מורדות הכרמל אל יגור )שביל היערנים(7תמונה 

 

  



 

 : אתרים של שום החורשים שנבדקו בסקר13טבלה 

מקור האתרשם האתר

נוכחות/

העדר

גודל 

גלילהאיומיםהאוכלוסייה

סבירות 

להמצאות המין 

באתר/ סיכון 

הערותלאוכלוסייה

במצוק העלייה 

שטח שמורכרמלבודדיםנוכחותיואב גרטמןלכרמל מצומת נשר

שביל היערן 

שטח שמורכרמלעשרותנוכחותחווה להבמדרונות נחל יגור 1

 שביל היערן 

שטח שמורכרמלמאותנוכחותחווה להבמדרונות נחל יגור 2

הפרות קשותכרמלהעדריואב גרטמןמול חניון ההגנה

שטח בנויכרמלהעדריואב גרטמןסטלה מאריס

הדרך לעין חוד

אורי פרגמן-

העדרספיר

עבודות 

יערנות 

)יער 

כרמלאורנים(

בית גידול טבעי 

מתאים

הפרות קשותכרמלהעדריואב גרטמןנשר

בתוך שטח 

עירוני, צמחייה 

עשבונית 

רודרלית גבוהה, 

מינים פולשים.  

שביל כחול מתחת 

כרמלהעדרישעיהו טלמוןלבית אורן

בית גידול טבעי 

לא מתאים

שטח שעבר 

שריפה, סימני 

רעיית בקר. 

מורדות הכרמל, 

מעל יגור. שביל ירוק

אביבה 

העדררבינוביץ’

סגירת 

כרמלחורש

בית גידול טבעי 

מתאים
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 סיכום

מהסקר עולה כי שימושי פנאי ונופש ברצועת החוף החולית בחוף כרמל פגעו במינים שזהו בית גידולם 

. עבור החלבלוב, נותרו מספר אוכלוסיות בגלילה זו, אך ארכובית ארכובית החוף וחלבלוב שרוע -היחיד

 ום בישראל רק בעמק עכו.החוף נכחדה מהגלילה וגדל כי

 2נעלם מרוב אתריו ונותרו רק  בוצין בירותיבית גידול נוסף בסכנת הכחדה במישור החוף הוא החמרה. 

נטים )שם בוצע אישוש לאוכלוסיה(. בבני ציון בוצעה השבה אך ’אוכלוסיות קטנות בלימן ובחורשת הסרג

ה בלימן ימלץ לבצע אישוש גם לאוכלוסיה הטבעית של המין ככל הנראה נכחדה מהאתר. מויהאוכלוסי

 המונה פרטים ספורים.

שקעים לחים ובריכות חורף, תלויים מאוד גם בכמות הגשמים השנתית ולכן  -מינים של בתי גידול לחים

. גם ממשק אגמון שרוע וסמר קרקפתיהופעתם לעיתים ספורדית, ומשתנה בין אתרים. כאלו הם 

 חשוב מאוד שכן צמחים אלו אינם עמידים בתחרות. לשמירה על צומח שולי בריכת חורף

, הינה עדות נוספת  להרס 90-מרוב האתרים בהם נמצאה בשנות ה פרחים-געדה זעירתשל  ההיעלמות

בית הגידול של קרקעות כבדות )בהמשך לממצאים המוצגים בדוח המינים האנדמים בסכנת הכחדה 

 (, בעיקר בגליל התחתון ובעמק יזרעאל. 2014

הינו מין אנדמי לישראל ולכרמל בפרט, וככל הנראה תחום תפוצתו קטן מזה ששוער החורשים  שום

 בעבר. מומלץ לעקוב אחר שינויים בגודל האוכלוסייה בעקבות סגירת החורש.

לא נמצא כלל בסקר, ויתכן כי נכחד בישראל. ישנה השערה נוספת שזהו מין אפיזודי בזמן, בוצין הבשן 

הידועות בחרמון יציבות ופורחות מדי שנה. מומלץ להמשיך לחפש את המין במירון אם כי האוכלוסיות 

 בשנים גשומות.

, מין חדש לרשימת הצמחים בסכנת הכחדה, כנראה נדיר עוד יותר מהמשוער. צובא-אכילאת ארם

ו עשבייה מדרום הר חברון, לא נמצאו בסקר הנוכחי. בשטחים שנבדק תבגיליונואוכלוסיות רבות שתועדו 

 -הם כנראה של מין אחר האיסופיםניכר כי ישנה רעייה חזקה ויתכן שהצמח לא שרד. במדבר יהודה, 

 תה ידועה עד כה מהחרמון.יאכילאה גפורה, שהי

מין אנדמי שטרם נסקר במלואו, לא נסקר השנה במסגרת סקר זה, אך מופו אתרים רבים  -שום דרומי

אתרים בהר הנגב הדרומי:  הר  6במסגרת סקר דש"א של נחל צין עליון. מומלץ להשלים בשנה גשומה 

 1-2גבריאל/מיכאל, נחל אלות, נחל דרבן, בור חמת, נחל נפחא, עין עבדת. ולחזור לאזור של ירוחם )

תה שנה גשומה מספיק בדרום ישלא הי 2016-רים( ולנחל צפית )אתר אחד(, אתרים שנבדקו באת

 הארץ.

  



 מספר אתרים -: טבלת סיכום לכלל מיני הסקר14טבלה 

שם המין

מספר אתרים 

שנבדקו

נמצאו 

בסקר

סה"כ מספר 

הערותאתרים כיום

311אגמון שרוע

בצפון מדבר יהודה נמצא מין אחר713אכילאת ארם-צובא

נבדק רק בחוף כרמל409ארכובית החוף

סקר השלמה703אשבל זהרי*

לבדוק שוב בחרוצים מוקדם יותר 722בוצין בירותי

1300בוצין הבשן

ידוע רק בחרמון. בגולן כנראה 

תצפיות שגויות

1534געדה זעירת-פרחים

5322דבקת פלשת*

סקר השלמה. נמצא לא באתרים 

שנבדקו אלא באתרים חדשים

111חודיים מנוצים
 *עבור מינים אלו בוצע רק סקר השלמה

 

 

 


