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  מבוא

 (.2014ראה סיכום סקר 'מינים אדומים' אנדמיים )רון ועמיתיה, למבוא והקדמה לסקר, 

זהות, מלבד מדד הסבירות  –הסיכום הנוכחי מהווה נספח המשך לדו"ח הסקר הקודם. שיטות העבודה ומטרות הסקר 
 שהוסף לדו"ח זה ויפורט להלן: –להימצאות המין באתר 

 מידרוג הסבירות להימצאות מין באתר:

צא המין המבוקש, תיארנו את בית הגידול על מנת להעריך מהי הסבירות להימצאות המין באתר, באתרים שבהם לא נמ
 נתאר בקצרה את החלוקה לחמש רמות סבירות:

גידול שמור וטבעי יחסית, בית הגידול מתאים למין )יתכן שלא נמצא בגלל: -גידול טבעי מתאים: בית-בית .א
המין נכחד מהאתר(. סבירות גבוהה להימצאות המין  ות אנוש/טע ביקור בתאריך לא מתאים/ שונות בין שנים/

 באתר.

אתר מופר, הפרעה קלה* )חקלאות, רעייה, פסולת(: בשל תנאי בית הגידול שהשתנו במידה מועטה בעקבות  .ב
 ההפרה, קיימת סבירות בינונית להימצאות המין באתר.

תאים למין )לא מתאים מבחינת גידול טבעי לא מתאים: בית הגידול שמור יחסית, אך אינו מ-בית .ג
 טופוגרפיה(. סבירות נמוכה להימצאות המין באתר. קרקע/מפנה/חברת צומח/גובה/

אתר מופר, הפרעה קשה: בשל תנאי בית הגידול שהשתנו במידה רבה בעקבות ההפרה, סבירות נמוכה ביותר  .ד
 להימצאות המין באתר.

י שהפך לשטח בנוי )יתכן שנדחק לשולי השטח הבנוי או שטח בנוי: המין לא יכול לגדול יותר באתר. שטח טבע .ה
 נעלם לחלוטין מהאתר(.

*הערה: רמת ההפרעה )קלה/קשה( הינה ספציפית לכל מין, ולכן גם נבחנה בהתאם. לדוגמה, רעייה יכולה להוות הפרעה 
שנתי אם -קשה למין חדשנתי, או מין שאינו נאכל ע"י צאן/בקר, לעומת זאת, יכולה להוות הפרה -קלה יחסית למין רב

העדר מוכנס לפני עונת הפריחה ופיזור הזרעים. כך, גם חקלאות גידולי שדה יכולה להוות הפרעה קשה לגיאופיטים 
 שנתיים שיכולים לגדול בשולי השדות.-מסויימים, והפרעה קלה דווקא לחד

ם מידע עדכני ואינם מטופלים ע"י המינים האנדמיים שנמצאים בסכנת הכחדה, שאין על אתריה 40,  מתוך 2014בשנת 
גידול מאויימים: קרקעות -גידול ספציפיים, תוך התמקדות בבתי-רט"ג בשנים האחרונות, נסקרו המינים השייכים לבתי

הושלם הסקר עבור שאר  2015ובאביב  2014כבדות וקרקעות קלות של מישור החוף )חול, כורכר וחמרה(. בסתיו 

, שלא הגענו לכל האתרים 2014-ידול הללו. כמו כן, חזרנו לאתרים של מינים שנסקרו בהג-המינים שאינם גדלים בבתי
 חסידה תמים ועדעד הגליל(.-שלהם מסיבות שונות )בקית החולה, גומא שרוני, דבקת פלשת, מקור

 ב'(:-הדו"ח הנוכחי מפרט את תוצאות הסקר עבור כל אחד מהמינים הבאים )התוצאות מוצגות על פי סדר הא'

 יריס הנגבא .1

 איריס הסרגל .2

 חרצית נגבי-בן .3

 בקיית החולה .4

 גומא שרוני .5

 דבקת פלשת .6

 טופח עדשתי .7

 כלך דנין .8

 מסרק ריסני .9

 חסידה תמים-מקור .10

 סתוונית רמון .11

 עדעד הגליל .12



 פירות-קחוון קצר .13

 שום סתווי .14

 

 

 

 -איריס הנגב

ערן היימס. מכיוון שהמעקב  -האיזורינעשה מעקב וסימון של אוכלוסיות איריס הנגב על ידי הפקח  2010-2014בשנים 

; שמידע 2007לא נעשה על פי מיקומם של אתרים מוכרים מהספר האדום של הצמחים בסכנת הכחדה )שמידע ופולק, 

(, אלא על פי היכרות הפקח עם הצמחים בשטח, חסר מידע על חלק מהאוכלוסיות של המין, בעיקר אלו 2011ועמיתיו, 
 ה. לכן חשוב היה להשלים מידע זה.שנמצאות בשולי תחום התפוצ

עיבוד אתרים. באתרים רבים היו הפרעות קשות לבית הגידול:  12-אתרים, מתוכם נמצא המין ב 21סה"כ נבדקו 
. מהסקר עולה כי הרס בית הגידול הטבעי חקלאי, רעייה אינטנסיבית, פסולת, יישובים בדואים וסימנים של רכבי שטח

ה הסיבה העיקרית להיעלמות אוכלוסיות. גם האוכלוסיות שנמצאו היו ברובן קטנות )פרטים למין זה )חולות(, הוא כנרא
בודדים עד עשרות(, וחלקן היו באתרים מופרים. כמו כן, פרטים רבים היו קטנים )בגודל( ולא הגיעו לפריחה )חשוב לציין 

קה סביבתית ולא מהגעה בעונה שאינה כי מועד הסקר התאים למועד הפריחה של המין וכי גודל הפרטים נבע מתנאי ע
 תואמת(.

 מפת האתרים שנבדקו בסקר איריס הנגב:



 

 איריס הנגב: טבלת אתרים שנבדקו בסקר

 שם האתר
מקור 

 העדר/נוכחות המידע
גודל 

 גלילה איומים אוכלוסייה

סבירות 
להמצאות 

 הערות המין באתר
בין חורבות 
רחובות של 

הנגב 
לחורבות 

 חלוצה
הספר 

     נגב צפוני   פרטים בודדים נוכחות האדום

     נגב צפוני   פרטים בודדים נוכחותהספר חולות 



שונרה 
ממערב )

 (4X4לשביל 

 האדום

חולות 
שונרה 

ממזרח )
 (4X4לשביל 

הספר 
     נגב צפוני   עשרות פרטים נוכחות האדום

, אשלים
פ "בתוך המו

 בגינון
אתר 
   נגב צפוני בתוך שטח בנוי בודדיםפרטים  נוכחות *חדש

, יש השקייה
, בתוך שטח בנוי
יתכן כי הועתק 

 מהשטח
, אשלים
צפונית 

נחל )פ "למו
 (הבשור

הספר 
     נגב צפוני   פרטים בודדים נוכחות האדום

', ביר עסלוג
 משאבי שדה

הספר 
     נגב צפוני   פרטים בודדים נוכחות האדום

 -דרומית
מזרחית 

 'הדאגלביר 
הספר 

     נגב צפוני   מאות פרטים נוכחות האדום
דרומית 

 'לביר הדאג
הספר 

     נגב צפוני   עשרות פרטים נוכחות האדום
צפונית 
לכביש 

 לרמת בקע
הספר 

 פרטים בודדים נוכחות האדום

רעייה , שטח מופר
שולי , כבדה

     נגב צפוני מחצבה ישנה
חולות סכר 

ליד תחנת )
הדלק של 
 (רמת חובב

הספר 
 פרטים בודדים נוכחות האדום

רעיית יתר בשטח 
ורמיסה של 

 מיעוט פריחה    נגב צפוני .האיריסים

 נחל סכר
הספר 

 פרטים בודדים נוכחות האדום

הרבה סימני 
-קוליסים של כלי

הרס של , רכב
   נגב צפוני קרום החול

הפרטים לא 
 פורחים

נחל סכר 
קרוב )

 (40לכביש 
הספר 

 עשרות פרטים נוכחות האדום

נראה שבשל 
הפרעת רכבי 
השטח והרס 

הגושים , החולות
פורחים רק 

במדרון התלול 
שאין בו נסיעת 

הפרטים . רכבים
קטנים מאוד ועם 

     נגב צפוני מעט פרחים
דרומית 
לכביש 
-צאלים
 רביבים

הספר 
 נגב צפוני     העדר האדום

בית גידול 
טבעי 

   מתאים
מצפון 
לכביש 
-צאלים
 רביבים

הספר 
 נגב צפוני     העדר האדום

בית גידול 
טבעי 

   מתאים

 שדמות שיזף
הספר 

 נגב צפוני     העדר האדום

בית גידול 
טבעי 

 מתאים

בית גידול 
מתאים ושמור 

אך לא , יחסית
 נמצא המין

מטעים 
-צפונית

מזרחית 
ליישוב 
 אשלים

הספר 
   העדר האדום

שטח , שטח מופר
ליד מטעים חקלאי 

 נגב צפוני ללא חולות
הפרות 

 קשות
לא בית גידול 
 מתאים למין

צפונית לנחל 
ליד , סכר

 כפר בדואי
הספר 

   העדר האדום

שטח , שטח מופר
חקלאי בדואי ללא 

 נגב צפוני חולות 
הפרות 

 קשות
לא בית גידול 
 מתאים למין



מתקן חברת 
חשמל סמוך 
 לנאות חובב

הספר 
   העדר האדום

מתקן , מופרשטח 
, של חברת חשמל

יישוב , מזבלה
 נגב צפוני בדואי

הפרות 
 קשות

לא בית גידול  
 מתאים למין

-צפונית
מערבית 
 לרביבים

הספר 
   העדר האדום

שדות , שטח מופר
 נגב צפוני מעובדים

הפרות 
   קשות

 גבולות
הספר 

   העדר האדום

, שטח מופר
-שטחים חצי

טבעיים בין שדות 
שעובדו יתכן )

 נגב צפוני (בעבר
הפרות 

   קשות

 מגן
הספר 

   העדר האדום
, שדות, שטח מופר

 נגב צפוני עתיקות
הפרות 

   קשות
 .כך גם בטבלאות הבאות. לעיתים בזמן חיפוש אחר מין אחר, הינו אתר שהתגלה במקרה בזמן ביצוע  הסקר -אתר חדש*

 

 

 .2015איריס הנגב, רחובות בנגב. צולם במרץ 

  



 איריס הסרגל

, נערך סקר בשיתוף הציבור במטרה לעדכן את המידע על אתרי איריס הסרגל. בעקבות המידע 2013-2014חורף -בסתיו
שהתקבל מהציבור באתר האינטרנט, הוחלט על השלמות לסקר לקבלת מידע על אתרים מוכרים )מהספר האדום(, שלא 

רק אתרים שלא דווחו  2015-בלו וטיוב הנתונים, נסקרו בהתקבל עליהם מידע עדכני. לאחר בחינת התצפיות שהתק
 מהם כלל תצפיות בסקר בשיתוף הציבור, או שהתצפית היתה חשודה )לא היה ברור האם מדובר במין זה(.

אתרים. לא נבדקו כל האוכלוסיות ביהודה ושומרון, בשל אילוצים  13-אתרים, מתוכם נמצא המין ב 19סה"כ נבדקו 
. נמצאה אוכלוסיה אחת בהר בטח שהיא ככל הנראה אוכלוסית מעבר בין איריס הסרגל לאיריס הלבנוןביטחוניים. 

נראה כי האוכלוסיות מצליחות להתקיים גם בחורשות קק"ל, אך באוכלוסיות שבכרמי זיתים ובשולי יישובים נמצאו 
 מון פוגעת באוכלוסיות של מין זה.יתכן כי  רעייה חזקה כמו באתר בבית ריאוכלוסיות קטנות יותר. 

 מפת האתרים שנבדקו בסקר איריס הסרגל )בגליל ובכרמל, ללא האתרים ביהודה ושומרון(:

 

 

 

 איריס הסרגל: טבלת אתרים שנבדקו בסקר



 שם האתר
מקור 
 העדר/נוכחות האתר

גודל 
 גלילה איומים אוכלוסייה

סבירות להמצאות 
 הערות המין באתר

-צפונית
מערבית 

לצומת 
 אליקים

הספר 
 נוכחות האדום

עשרות 
     כרמל רעיית בקר פרטים

-דרומית
מערבית 

לחוות 
 מקורה

הספר 
     כרמל   מאות פרטים נוכחות האדום

צפונית 
 לבת שלמה

הספר 
 נוכחות האדום

עשרות 
   פרטים

רמות 
     מנשה

בתוך 
-דליית אל

 כרמל
הספר 

 נוכחות האדום
פרטים 
 בודדים

טרסות לא 
, מעובדות

בסמיכות 
לבתים של 

     כרמל העיר
-דרומית

מערבית 
לדליית 

 כרמל-אל
הספר 

 נוכחות האדום
עשרות 
 פרטים

יתכן שהשטח 
עבר רעייה 

   כרמל בעבר

יתכן שהאוכלוסיה 
ממשיכה בגבעות 

אותו בית )הסמוכות 
 (גידול

מערבית 
לדליית 

, כרמל-אל
הדרך 
לכרם 

 רל"מה
הספר 

 נוכחות האדום
עשרות 
     כרמל   פרטים

-צפונית
מזרחית 

 לעין מאהל
הספר 

 נוכחות האדום
עשרות 
 פרטים

, שטח מופר
, אתר פסולת
בשולי כרמי 

 זיתים ושדות
גליל 

   תחתון

ישנם גם פרטים של 
איריס נצרתי בגלי 

 האבנים

, הר בטח
מצפון 
 לפסגה

הספר 
 נוכחות האדום

פרטים 
 בודדים

ל "יער קק
עבר , נטוע

השטח , גיזום
מתחת 
לעצים 
 מכוסח

גליל 
   עליון

יתכן כי זאת 
אוכלוסיית מעבר בין 

איריס הסרגל 
 לאיריס הלבנון

צפונית 
 לעפרה

הספר 
     שומרון     נוכחות האדום

-צפונית
מזרחית 

לעפרה 
וצפונית 
 לעמונה

אתר 
     שומרון רעייה מאות פרטים נוכחות חדש

-צפונית
מזרחית 

לבית 
 רימון

הספר 
 נוכחות האדום

פרטים 
 רעייה כבדה בודדים

גליל 
     תחתון

מזרחית 
לכניסה 

לאתר 
חגית 

צפונית )
 (לנחל תות

הספר 
 נוכחות האדום

עשרות 
 פרטים

ליד חניון 
ל וליד "קק

 דרך 
רמות 
     מנשה

מדרון אל 
ערוץ נחל 

 מועד
הספר 

 נוכחות האדום
פרטים 
 בודדים

, מדרון מופר
צמוד לשדה 

אחד . חקלאי
הפרטים 

 נעקר
רמות 
 6מזרחית לכביש    מנשה

הר עמשא 
חניון ליד )

 (היישוב
עפרה 

 ל"חניון קק   העדר פרידמן
הרי 

 יהודה
בית גידול טבעי 

 טעות בזיהוי לא מתאים
, הר תבור

מצפון 
הספר 

     העדר האדום
גליל 

 תחתון
בית גידול טבעי 

   מתאים



לכניסה 
 הראשית
מערבית 

על , ליודפת
הדרך 

לכיוון הר 
 עצמון

הספר 
     העדר האדום

גליל 
 תחתון

בית גידול טבעי 
 לא מתאים

בתוך חורש אלונים 
 צפוף

-דרומית
מזרחית 

 אל-לטל
הספר 

   העדר האדום
שדות 

 וכרמים
גליל 
   הפרות קשות עליון

דרומית 
לכרם 

ל "מהר
דרך )

לחוות 
 (מקורה

הספר 
   קשותהפרות  כרמל כרם זיתים   העדר האדום

דרומית 
לקרית 

 ענבים
הספר 

   העדר האדום
שטח שעבר 

 פיתוח
הרי 

   הפרות קשות יהודה

 

 



 .2014איריס הסרגל, בתוך סבך סירה קוצנית בכרמל. צולם בדצמבר, 

 -חרצית נגבי-בן

הוחלט בסקר איזור התפוצה של מין זה מצומצם להר הנגב הגבוה בלבד, אך מכיוון שישנם אתרים רבים של המין, 
הנוכחי לסקור רק אתרים שנמצאים בגבולות התפוצה הידועים של המין, על מנת לבחון האם חלו שינויים בתחום 

 חרצית נגבי שלא היו ידועים קודם לכן.-התפוצה. בנוסף, בזמן סקר סתוונית רמון, נרשמו אתרים חדשים של בן

)הר  מערבי של גבול התפוצה-תרים שנמצאים בחלק הצפוניהמין נמצא במרבית האתרים שנבדקו, אך לא נמצא בשני הא
נמצאו אתרים חדשים מעט דרומית לגבול התפוצה גזרון ונחל אלות(, על אף שבית הגידול מתאים למין. עם זאת, 

 בנחל אליאב( )ראה מפה בנספחים(.הדרומי הידוע של המין )

 חרצית נגבי: טבלת האתרים שנבדקו בסקר-בן

 העדר/נוכחות רמקור האת שם האתר
גודל 

 גלילה איומים אוכלוסייה

סבירות 
להמצאות 

 הערות המין באתר

 נוכחות אתר חדש בור חמת
פרטים 
     הר הנגב   בודדים

 נוכחות אתר חדש בורות לוץ
עשרות 
     הר הנגב   פרטים

 נוכחות הספר האדום ראש מעלה ערוד
פרטים 
     הר הנגב   בודדים

 נוכחות האדוםהספר  מעלה ערוד
פרטים 
     הר הנגב   בודדים

 נוכחות הספר האדום בורות לוץ
עשרות 
   הר הנגב   פרטים

יחד עם כלך 
 דורי-דו

דרומית לראש אלות 
 נוכחות הספר האדום (מסלול ירוק)

עשרות 
   הר הנגב   פרטים

באותו אתר 
עם סתוונית 

 הרמון
בנחל בדרך לראש 

 נוכחות האדוםהספר  (מסלול ירוק)אלות 
עשרות 
     הר הנגב   פרטים

צפונית , נחל אלות
למצוקי אלות 

 נוכחות הספר האדום (מסלול כחול)
עשרות 
     הר הנגב   פרטים

ערוץ עליון של נחל 
 נוכחות הספר האדום לוץ

עשרות 
     הר הנגב   פרטים

ערוץ עליון של נחל 
סימון שביל )אליאב 

 נוכחות אתר חדש (ירוק
עשרות 
     הר הנגב   פרטים

 נוכחות הספר האדום ראש חרשה
פרטים 
     הר הנגב   בודדים

 נוכחות אתר חדש באר חרשה
פרטים 
     הר הנגב   בודדים

מערבית -צפונית
 נוכחות הספר האדום למעלה ערוד

פרטים 
     הר הנגב   בודדים

 נוכחות הספר האדום ראש אלות
פרטים 
     הנגבהר    בודדים

 נוכחות אתר חדש נחל דורבן
עשרות 
     הר הנגב   פרטים

 הר הנגב     העדר הספר האדום הר גזרון
גידול -בית

   טבעי מתאים
צפונית , נחל אלות

למצוקי אלות 
 הר הנגב     העדר הספר האדום (מסלול כחול)

גידול -בית
   טבעי מתאים

 



 

 .2014ירוקה ותפרחות יבשות. צולם בדצמבר חרצית נגבי בהר הנגב. עלווה -בן

 

 -בקיית החולה

גידול לחים, מוצפים בחורף. נבדקו בסקר הנוכחי רק האתרים בגליל )עליון ותחתון(, מכיוון שאת -שנתי של בתי-מין חד
 אתרי הגולן הוחלט לסקור בשנה הבאה יחד עם שאר המינים בסכנת הכחדה של הגולן.

אתרים בגליל העליון, ובגליל  3-, כולם מוכרים מהספר האדום. סה"כ נמצא המין רק באתרים בגליל 9נסקרו סה"כ 
 התחתון כלל לא נמצא.

שנתי המושפע מכמות הגשמים, ייתכן שלא נמצא המין בגליל התחתון בגלל מיעוט גשמים בחורף -מכיוון שזהו מין חד

, לאחר 1993התגלה בגליל התחתון רק בסקר בשנת ) . יתכן שבגליל התחתון מופיע המין רק בשנים גשומות ביותר2015

 (.1991-1992חורף גשום בשנים 

רעייה וחקלאות  –בנוסף, בכל האתרי המין ישנה הפרה של בית הגידול. בגליל העליון ההפרה היא רעייה ובגליל התחתון 
העליון שבהם רעייה כבדה, נמצא גידולי שדה. יתכן שהרעייה מגבילה את גודל האוכלוסיה, שכן בשני אתרים בגליל 

 המין בפרטים בודדים )ובאתר אחד אף נמצא פרט בודד(.

 לאחר הסקר נמצא מין זה במספר אתרים נוספים בגליל העליון על ידי טליה אורון.

 מפת אתרים שנבדקו בסקר בקיית החולה וטופח עדשתי )ראה תוצאות בהמשך(:



 

 בקיית החולה: טבלת האתרים שנבדקו בסקר

 העדר/נוכחות מקור האתר שם האתר
גודל 

 גלילה איומים אוכלוסייה

סבירות 
להמצאות 

המין 
 הערות באתר



בריכת קש 
צפונית )

 נוכחות הספר האדום (לדלתון
מאות 
 רעייה פרטים

גליל 
     עליון

 נוכחות הספר האדום רמת דלתון
עשרות 
 פרטים

רעייה 
 כבדה

גליל 
     עליון

צפונית 
 פרט בודד נוכחות האדוםהספר  לעלמה

רעייה 
 כבדה

גליל 
     עליון

מזרחית 
   העדר הספר האדום לריחניה 

שטח 
חקלאי בין 

 מטעים
גליל 
 עליון

הפרות 
   קלות

שדות צפונית 
לבית ספר 
שדה אלון 

   העדר הספר האדום תבור
שדות 

 חקלאיים
גליל 

 תחתון
הפרות 

   קשות

מערבית 
   העדר הספר האדום לטמרה

רעייה 
 כבדה

גליל 
 תחתון

הפרות 
 קלות

יתכן שלא נמצא המין 
בגלל שהשנה לא היתה 

ויתכן , מספיק גשומה
שבשל הצמחייה 

הרודרלית הגבוהה בגלל 
 לחץ הרעייה

-דרומית
מערבית 

   העדר הספר האדום לנעורה

רעייה 
, כבדה

חורשת 
 אקליפטוס

גליל 
 תחתון

הפרות 
 קלות

יתכן שלא נמצא המין 
שהשנה לא היתה בגלל 

ויתכן , מספיק גשומה
שבשל הצמחייה 

הרודרלית הגבוהה בגלל 
 לחץ הרעייה

ערוץ עליון 
של נחל 
שיזפים 

מזרח גבעת )
   העדר הספר האדום (המורה

רעייה 
 כבדה 

גליל 
 תחתון

הפרות 
 קלות

יתכן שלא נמצא המין 
בגלל שהשנה לא היתה 

ויתכן , מספיק גשומה
שבשל הצמחייה 

הרודרלית הגבוהה בגלל 
 לחץ הרעייה

מזרחית 
   העדר הספר האדום לשדה אילן

שדות 
 חקלאיים

גליל 
 תחתון

הפרות 
 קשות

מדרון סלעי , שטח טבעי
 עם בזלת

 



 

 .2015בקיית החולה בשולי בריכת קש )צפונית ליישוב דלתון(, גליל עליון. צולם באפריל 

 

 גומא שרוני

גידול מאויימים של כורכר, -במסגרת הסקר שנערך בבתי 2014חוליות במישור החוף. נסקר בשנת צמח אנדמי לקרקעות 

(.  בשל המצב הבטחוני בדרום בשנה זו, לא נסקרו האתרים במישור החוף 2014חמרה וחולות )ראה: רון ועמיתיה, 
 הדרומי ולכן חזרנו אליהם השנה.

אתרים חדשים: אחד בחוף  2רוני רק באחד מהם. כמו כן, התגלו אתרים מהספר האדום, ונמצא גומא ש 2סה"כ נבדקו 
האתר הדרומי ביותר הידוע למין זה. במסגרת סקר טבע עירוני של החברה להגנת  -הכרמל והשני בחולות נתיב העשרה 

תר הטבע )מידע בעל פה(, נמצא גומא שרוני גם באתר הדרומי ביותר שהיה ידוע באשדוד )במרחק כמה קילומטרים מהא
 שבו נמצא לפי הספר האדום, ובו לא נמצא בסקר הנוכחי(.

)כולל  2015-האתרים שבהם נמצא המין ב 4אתרים בחוף הכרמל ובשרון, ויחד עם  12-נמצא גומא שרוני ב 2014-ב

 אתרים. 16-מידע שהתקבל מסקר טבע עירוני(, עולה כי המין נמצא סה"כ ב

 טבלת האתרים שנבדקו בסקר -גומא שרוני:

 האתר שם
מקור 
 העדר /נוכחות האתר

גודל 
 גלילה איומים אוכלוסייה

סבירות 
להמצאות 

 הערות המין באתר

     פלשת   עשרות פרטים נוכחות אתר חדש חולות נתיב העשרה

   עשרות פרטים נוכחות אתר חדש חוף נחשולים
חוף 

     הכרמל



על , חוף ראשון לציון
הגדר של בסיס 

 פלמחים
הספר 

   פלשת   עשרות פרטים נוכחות האדום

רוב 
האוכלוסייה 
בתוך בסיס 

 צבאי
חולות בתוך העיר 

 אשדוד
הספר 

   שטח בנוי פלשת     העדר האדום

 

 דבקת פלשת

גידול -במסגרת הסקר שנערך בבתי 2014שנתי, אנדמי לחולות, כורכר וחמרה במישור החוף. נסקר בשנת -צמח חד

(. מכיוון שהיתה שנה של מיעוט גשמים, הוחלט לחזור 2014חמרה וחולות )ראה: רון ועמיתיה, מאויימים של כורכר, 

. כמו כן, בעקבות מציאות של עוז גולן בסקר 2014-לאתרים במישור החוף הדרומי, שבהם כלל לא נמצא המין ב
 גברעם, הוחלט לחפש את המין גם באזור זה.-משארים באיזור רוחמה

 מהספר האדום. המין נמצא בכל שמונת האתרים. 2, מתוכם אתרים 8סה"כ נבדקו 

, 2015-האתרים שבהם נמצא המין ב 8אתרים בשרון ובמישור החוף הדרומי, ויחד עם  8-נמצאה דבקת פלשת ב 2014-ב

 אתרים. 16-עולה כי המין נמצא סה"כ ב

קוק לצל וללחות היחסית מתחת שיח וכנראה ז-שנתי אשר גדל בצילם של שיחים ובני-כיוון שצמח זה הוא מין חד
גידול -גידול שבהם ישנו יותר חילחול, כמו בתי -לשיחים אלו, ישנה חשיבות לכמות הגשמים השנתית, בעיקר בבתי

 .חוליים

 

 דבקת פלשת: טבלת האתרים שנבדקו בסקר

 שם האתר
מקור 
 העדר/נוכחות האתר

גודל 
 גלילה איומים אוכלוסייה

מ מזרחית "כחצי ק)בתרונות רוחמה 
 שפלה משארים טבעיים בין שדות עשרות פרטים נוכחות עוז גולן (ליישוב

 שפלה   עשרות פרטים נוכחות עוז גולן (מצפון לכביש)בין רוחמה לדורות 

 שפלה   מאות פרטים נוכחות עוז גולן מערבית לברור חיל-צפונית

 דרומית לארז
הספר 

 פלשת   עשרות פרטים נוכחות האדום

 פלשת   עשרות פרטים נוכחות עוז גולן מערבית ליד מרדכי

 חולות ניצנים
הספר 

 פלשת   עשרות פרטים נוכחות האדום

 פרטים בודדים נוכחות אתר חדש דרומית לאוניברסיטת תל אביב
בין בניינים , השטח מופר

 שרון וכבישים

 שרון   פרטים בודדים נוכחות שיר ורד שמורת אודים

 



 

 .2015דבקת פלשת בבתרונות רוחמה. צולם באפריל 

 

 טופח עדשתי

גידול לחים, מוצפים בחורף. נבדקו בסקר הנוכחי רק האתרים בגליל העליון, מכיוון שאת אתרי -שנתי של בתי-מין חד
 הגולן הוחלט לסקור בשנה הבאה, יחד עם שאר המינים בסכנת הכחדה של הגולן.

, והשני בזמן הסקר 2011-אתרים בגליל העליון, שניהם אינם מהספר האדום, והתגלו על ידי יאיר אור. אחד ב 2נבדקו 
האתר מהספר האדום למרגלות הר יוחנן הפך הנוכחי, בחיפוש אחר מין אחר )מסרק ריסני(. בשני האתרים נמצא המין. 

. למיקום האתרים ראה מפה ון(, לא נמצא טופח עדשתילמטע. בזמן חיפוש בקיית החולה בקרבת אתר זה )אגם דלת
 בפרק על בקיית החולה.

 טופח עדשתי: טבלת האתרים שנבדקו בסקר

 שם האתר
מקור 
 העדר/נוכחות האתר

גודל 
 גלילה איומים אוכלוסייה

בכניסה )בריכת דלתון 
 נוכחות יאיר אור (למושב

פרטים 
 גליל עליון רעייה בודדים

מזרחית -בשדות דרומית
 מאות פרטים נוכחות אתר חדש לריחנייה

בשולי שדות ובתוך שטח מרעה 
 גליל עליון לסוסים

 



 

 .2015טופח עדשתי. פרח ופרי בבריכת דלתון, גליל עליון. צולם באפריל 

 

 כלך דנין

השטח כולו הינו צמח שגדל רק בהר הנגב הגבוה ובאזור שדה בוקר, במדרונות בעלי מפנה צפוני. בהר הנגב הגבוה, 
שמורת טבע, ולכן אין איום על המין, אך מכיוון שהיה בלבול בינו לבין כלך הנגב, הנפוץ יותר, היה חשוב לבדוק את כל 

 אתריו.

מערב הר הנגב -מסיבות בטחוניות לא כל האתרים הידועים היו נגישים, ולכן יש עדיין להשלים סקירת אתרים בדרום

 6אתרים מתוכם ) 7-מהספר האדום. המין נמצא רק ב 15אתרים, מתוכם  16נבדקו הגבוה, בקרבת הגבול. סה"כ 

היו למעשה טעות בזיהוי. גם באתרים מוכרים בצפון הנגב )אזור  171יתכן שהאתרים מצפון לכביש מהספר האדום(. 
 לא נמצא המין. –שדה בוקר(, שבהם ישנן תצפיות של אבינעם דנין 

 גב בנספחים.למיקום האתרים ראה מפת הר הנ

 כלך דנין: טבלת האתרים שנבדקו בסקר

 העדר/נוכחות מקור האתר שם האתר
גודל 

 גלילה איומים אוכלוסייה

סבירות 
להמצאות 

 הערות המין באתר

 נוכחות הספר האדום מצפור שגיא
מאות 
     הר הנגב   פרטים

ערוץ עליון 
 נוכחות הספר האדום לנחל בורקה

עשרות 
     הר הנגב   פרטים

ערוץ עליון 
של נחל 
 נוכחות הספר האדום אליאב 

מאות 
     הר הנגב   פרטים

בדרך למעלה 
דרומית )ערוד 

 נוכחות הספר האדום (להר רמון
עשרות 
     הר הנגב   פרטים

בדרך למעלה 
 נוכחות הספר האדום ערוד

עשרות 
     הר הנגב   פרטים

בעלייה 
 נוכחות הספר האדוםמהמכתש 

אלפי 
     הר הנגב   פרטים



 להר עידו

קרני רמון 
חרוט )

 נוכחות אבינעם דנין (מערבי
מאות 
     הר הנגב   פרטים

 הר הנגב     העדר הספר האדום באר חרשה
גידול -בית

   טבעי מתאים

 הר הנגב     העדר הספר האדום ראש חרשה

גידול -בית
טבעי 

 * מתאים

כנראה תצפיות עבר 
כלך נמצא רק . שגויות

 .נגבי

 הר הנגב     העדר הספר האדום הר רומם

גידול -בית
טבעי 

 *מתאים
כנראה תצפיות עבר 

 נמצא רק כלך נגבי. שגויות

 הר הנגב     העדר הספר האדום מעבר ערוד
גידול -בית

   טבעי מתאים

 הר הנגב     העדר הספר האדום ראש אלות

גידול -בית
טבעי 

 *מתאים
כנראה תצפיות עבר 

 נמצא רק כלך נגבי. שגויות

שביל אדום 
 הר הנגב     העדר הספר האדום לנחל דרבן

גידול -בית
טבעי לא 

   מתאים

     העדר הספר האדום שדה צין
נגב 

 צפוני

גידול -בית
טבעי לא 

   מתאים

     העדר הספר האדום עין מור
נגב 

 צפוני

גידול -בית
טבעי לא 

   מתאים

 הר הנגב     העדר הספר האדום בורות לוץ

גידול -בית
טבעי לא 

 מתאים
כנראה תצפיות עבר 

 נמצא רק כלך נגבי. שגויות
 .התאמה כלשהי בבית הגידול-יתכן שישנה אי, אך מכיוון שישנה טעות בתפוצת המין, בית הגידול נראה מתאים למין*

 

 2015צולם ביולי כלך דנין, כוסית ותפרחת. קרני רמון, מכתש רמון. 

 

 מסרק ריסני



שנתי שרוע, הידוע רק ממספר קטן של אתרים בגליל העליון ובגולן. נבדקו בסקר הנוכחי רק האתרים בגליל -מין חד
 )עליון ותחתון(, מכיוון שאת אתרי הגולן הוחלט לסקור בשנה הבאה יחד עם שאר המינים בסכנת הכחדה של הגולן.

שני האתרים עברו רעייה. אתר אחד לא . המין לא נמצא באף אחד מהאתריםעלמה.  נבדקו שני אתרים סמוכים ברמת
נראה מתאים למין, מכיוון שלא נראה שעבר הצפה )האדמה היתה יבשה(. אתר שני נראה מתאים והיה אחו לח, אך עבר 

. בגלי אבנים בשולי תשנתיים, למעט צמחיית קוצים רודראלי-רעייה ורמיסה כבדה של בקר, ולכן כמעט שלא נראו בו חד
 השטח נמצאו פרטים קטנים של מסרק מזרחי.

 

 חסידה תמים-מקור

-במסגרת הסקר שנערך בבתי 2014פורחים רק בשעות הבוקר. המין נסקר בשנת  -שנתי אשר פרחיו קצרי מועד -מין חד

אתרים בחוף הכרמל, בשרון ובמישור  19-( ונמצא ב2014גידול מאויימים של כורכר, חמרה וחולות )ראה: רון ועמיתיה, 
החוף הדרומי. המין לא אותר באתרים שנבדקו בשפלה, יתכן שבגלל השעה ביום. בעקבות מציאות של עוז גולן בסקר 

מערבית לרוחמה, -צפונית המין נמצא באתר נוסףגברעם, הוחלט לחפש את המין גם באזור זה. -משארים באזור רוחמה
 שדות.במשארי כורכר טבעיים בין 

 

 סתוונית רמון

חדשים שהתגלו במהלך הסקר.  2-מהספר האדום ו 7אתרים, מתוכם  9גיאופיט הפורח בסתיו ובחורף בהר הנגב. נסקרו 

הגידול לא -, ואתר שני בהר נפחא, שם בית171המין נמצא בכל האתרים בהר הנגב למעט שניים: אתר אחד סמוך לכביש 
האוכלוסיות שתועדו בסקר היו גדולות על מיקום התצפית לא היה מדוייק.   נראה מתאים, וכנראה שהמידע מן העבר

 ופרוסות על שטח גיאוגרפי נרחב יותר מהמידע שהיה על מין זה עד כה.

 למיקום האתרים ראה מפת הר הנגב בנספחים.

 סתוונית רמון: טבלת האתרים שנבדקו בסקר

 גלילה יםאיומ גודל אוכלוסייה העדר/נוכחות מקור האתר שם האתר

סבירות 
להמצאות 

 הערות המין באתר
בין בורות לוץ לראש 

   פרטים בודדים נוכחות הספר האדום (מסלול אדום)אלות 
הר 

     הנגב
בין בורות לוץ לראש 

מסלול )אלות 
   עשרות פרטים נוכחות הספר האדום (ירוק+אדום

הר 
     הנגב

   עשרות פרטים נוכחות הספר האדום ערוץ עליון של נחל לוץ
הר 

     הנגב
ערוץ עליון של נחל 

   עשרות פרטים נוכחות הספר האדום (מסלול ירוק)אליאב 
הר 

     הנגב

   עשרות פרטים נוכחות הספר האדום ערוץ עליון לנחל בורקה
הר 

     הנגב
צפונית , נחל אלות

מסלול )למצוקי אלות 
   פרטים בודדים נוכחות אתר חדש (כחול

הר 
     הנגב

ערוץ עליון של נחל 
   מאות פרטים נוכחות אתר חדש (מסלול שחור)אליאב 

הר 
     הנגב

-קילומטר דרומית
מערבית לדרך לנחל 

     העדר הספר האדום דורבן
הר 

 הנגב
גידול -בית

   טבעי מתאים

מזרחית להר -צפונית
     העדר הספר האדום נפחא

הר 
 הנגב

גידול -בית
טבעי לא 

 צ מדוייק"אין נ מתאים



 

 

 .2014נחלים גדולים בהר הנגב. צולם בדצמבר  –סתוונית רמון בפריחה ובית גידולה 

 

 עדעד הגליל

במסגרת הסקר שנערך בבתי  2014הים. המין נסקר בשנת -שנתי הגדל על סלע כורכר בקו הרסס הראשון של מי-מין רב

אתרים בגליל העליון  10-(. עדעד הגליל נמצא ב2014חמרה וחולות )ראה: רון ועמיתיה, גידול מאויימים של כורכר, 

 רק אתר אחד, ונמצא בו מין אחר בסוג: עדעד רותמי.  2014-המערבי, בעמק עכו. בחוף הכרמל נבדק ב

עדעד רותמי. גם נחשולים, ובשניהם נמצא רק -נבדקו שני אתרים נוספים מהספר האדום בחוף הכרמל בחוף דור 2015-ב
בסקרי עבר שנערכו בחוף הכרמל לא מופיע עדעד הגליל ברשימות הצומח. יתכן שאלו תצפיות שמקורן בטעויות בזיהוי 

 שנעשו בעבר.

 

 פירות-קחוון קצר 

שמורת אודים.  נבדק בסקר הנוכחי גם אתר בצפון תל אביב  –שנתי הידוע היום רק מאתר אחד בארץ ובעולם -מין חד
 ידוע בעבר, אך לא נמצא בו המין. ממנו היה



 פירות: טבלת האתרים שנבדקו בסקר-קחוון קצר

 שם האתר
מקור 
 העדר/נוכחות האתר

גודל 
 גלילה איומים אוכלוסייה

סבירות להמצאות המין 
 באתר

דרומית לאוניברסיטת 
   העדר שיר ורד תל אביב

בין , השטח מופר
 הפרות קשות שרון בניינים וכבישים

 שמורת אודים
הספר 

   שרון   עשרות פרטים נוכחות האדום

 

 

 .2015פירות, אודים. צולם במאי -תפרחות יבשות של קחוון קצר

 

 שום סתווי

. גדל 20-' של המאה ה80-גיאופיט קטן, פורח בסתיו. הפריחה עדינה וכמעט שלא נראית לעין, ולכן התגלה רק בשנות ה

אתרים שנמסרו על ידי  3-מהספר האדום ו 7אתרים, מתוכם  10וידוע רק מהכרמל. נבדקו תיכוני, -בתוך החורש הים

 אתרים.  3-חווה להב. סה"כ נמצא המין רק ב

אתרים שבהם לא נמצא המין, נצפתה הפרה קשה של השטח ע"י בנייה/סלילת כבישים/כריתה ושני אתרים נוספים  5-ב
ב שריפות שגרמו לסגירה של השטח על ידי שיחים צפופים של סירה שמהם היה ידוע המין בעבר עברו הפרה קשה עק

 קוצנית. יתכן שהמין עדיין נמצא שם אך לא פורח בשל הצמחייה הסבוכה.

( על ידי יעל אורגד, 2015באחד האתרים שבהם לא נמצא המין, גבעת הרקפות, נמצא המין מאוחר יותר באותה השנה )
 ורית.במרחק של כחצי קילומטר מהנקודה המק



 מפת האתרים שנבדקו בסקר שום סתווי: 

 

 שום סתווי טבלת האתרים שנבדקו בסקר

 העדר/נוכחות מקור האתר שם האתר
גודל 

 גלילה איומים אוכלוסייה
סבירות להמצאות המין 

 באתר
תחילת , נחל נשר

 מסלול אדום
הספר 

 נוכחות האדום
עשרות 
   כרמל   פרטים

 הר ערקן

הספר 
+ האדום

 נוכחות להבחווה 
עשרות 
 פרטים

חלק מהשטח 
-נשרף ב 2010 

וחלקו תחת 
   כרמל רעיית בקר

 נוכחות חווה להב גבעת ההגנה
מאות 
   כרמל   פרטים



 חרייבה

הספר 
+ האדום

   העדר חווה להב
שטח מופר לאחר 

 הפרות קשות כרמל .שריפה

 משמר הכרמל
הספר 

   העדר האדום

נסלל , שטח מופר
כביש חדש 

ונכרתו עצים 
ליצירת חיץ 

 הפרות קשות כרמל לשריפות

 חניון רום כרמל
הספר 

   העדר האדום
הוכשר חניון 

 הפרות קשות כרמל לפיקניקים
קרית הטכניון ליד 

 מגדל המים
הספר 

   העדר האדום
, שטח מופר

 הפרות קשות כרמל בריכת מים

 גבעת הרקפות
הספר 

   העדר האדום
שטח מופר לאחר 

 הפרות קשות כרמל .שריפה

, דור-נחל בן
דרומית לקרית 

   העדר חווה להב הטכניון

, מדרון תלול
, שטח סבוך

דרדרת משולי 
 הפרות קשות כרמל כביש 

   העדר חווה להב חניון קטלבים

, יער אורנים
הרבה עבודות 

כריתה עם כלים 
 הפרות קשות כרמל כבדים

 

 

 .2014בשמש וגם בצל האלונים בחורש בכרמל. צולם בספטמבר שום סתווי בפריחה ובניצנים. גדל גם 

 תגליות נוספות במהלך הסקר



, בזמן 2015-אתרים. ב 4-. סה"כ נמצא המין רק ב2014-, ונעשו השלמות ב2013: נסקרה בסתיו אזובית הרמון .1

של  אתרים 5כ כך שידועים סה"חיפוש אחר סתוונית רמון, נמצאה נקודה נוספת של המין המהווה אתר חדש, 
 המין. עדיין באותו תחום תפוצה, הקטן מתחום התפוצה ההיסטורי הידוע של המין.

התגלה אתר חדש ע"י יצחק תור,  2015-אתרים בלבד. ב 3-, ונמצאה ב2014: נסקרה באביב אלקנת הגליל .2

 של אלקנת הגליל. אתרים 4סה"כ נמצאו בבקעת טורען. 

נסקר אתר נוסף במתקן של רפא"ל שלא  2015-ק באתר אחד. בונמצא ר 2014: נסקר באביב אשבל זהרי .3

 אתרים. 2-סה"כ נמצא המין ב. באתר זה נמצאו עשרות פרטים של המין. 2014-התאפשרה כניסה אליו ב

 

 

 סיכום ומסקנות

מהסקר ניתן להבחין במספר מינים שבהם חלה ירידה משמעותית בכמות  האתרים )היעלמות של כמחצית מהאתרים(: 
 איריס הנגב, בקיית החולה, כלך דנין, שום סתווי ומסרק ריסני.

, נראה כי הסיבה העיקרית לאובדן האתרים היא הרס בית הגידול, אם בשל בנייה ופיתוח של איריס הנגבבמקרה של 
רכב בחולות. אם מעוניינים לשמר גם את אוכלוסיות השוליים של תפוצת המין -פרים וחקלאות, ואם  בשל נסיעת כליכ

ולא רק אתרים במרכז התפוצה, חשוב לנסות לשמר אוכלוסיות אלו שחשופות יותר לפגיעה על ידי הגורם האנושי בגלל 
 קרבתן לכבישים וליישובים.

אשר הופעתו תלויה מאוד בכמות הגשמים. בגליל התחתון כלל לא נמצא המין. יתכן  שנתי-הינו צמח חד בקיית החולה
שמופיע בגלילה זו רק בשנים גשומות במיוחד והופעתו שם אפיזודית, ולכן למעשה המספר הריאלי של האתרים נמוך 

 יותר.

ו מצומצם יותר משחשבו גדל כמעט רק בהר הנגב, בשמורת טבע. בעקבות הסקר נראה כי תחום התפוצה של כלך דנין
בעבר, ואוכלוסיות רבות שנרשמו בעבר ככלך דנין מקורן בטעות בזיהוי )הזיהוי הנכון הוא כלך נגבי(. יש לבצע סקר 

)איזור בורות לוץ ובאר חורשה(.  171מסודר ונרחב יותר אם רוצים לשלול את הופעתו של המין מצידו המערבי של כביש 
מצפון הנגב )עין עבדת ומישורי צין(, לא נמצאו בסקר הנוכחי. חשוב להמשיך ולבדוק  כמו כן, האוכלוסיות הידועות

, מכיוון שזו 20-בשנה הבאה את מצוקי עין עבדת בחיפוש אחר האוכלוסיה שעליה דיווח דנין באמצע המאה ה
 האוכלוסייה הצפונית ביותר של מין זה, והיא מנותקת מאוכלוסיות הר הנגב.

ורק בכרמל. כנראה שנפגע מאוד כתוצאה מהשריפות הגדולות בכרמל. יתכן שממשק לפתיחת סבך גדל אך  שום סתווי
הסירה הקוצנית יאפשר הופעה מחודשת של המין באתרים שמהם נעלם, מכיוון שכגיאופיט איבר האגירה יכול להשמר 

 מתחת לקרקע בשנים שלא מאפשרות פריחה.

העליון ומאתר אחד בגולן. נסקרו רק אתרי הגליל העליון, אך המסרק ידוע משני אתרים סמוכים בגליל  מסרק ריסני
להעלות את מודעות הפקחים וציבור  –הריסני לא אותר בהם. יתכן שכדאי לחזור ולחפש את המין בשנה גשומה, ובנוסף 

ולכן  –ית חובבי הצומח למען מציאתו שוב בגליל העליון. כמו כן, המסרק גדל על קרקע בזלתית עמוקה המוצפת עונת
 גידולו הפוטנציאלי בגליל העליון מצומצם יחסית.-בית

פירות, הנם מועמדים חשובים -מינים בעלי מספר קטן של אתרים מלכתחילה: טופח עדשתי, מסרק ריסני וקחוון קצר
לשימור. מומלץ לאסוף זרעים מהאוכלוסיות הידועות ולנסות למצוא אתרים להשבה, לאישוש ולשימור אוכלוסיות 

פירות אשר מוגן בשמורת טבע, טופח עדשתי ומסרק ריסני גדלים בשטחים חקלאיים, -יימות. בניגוד לקחוון קצרק
 ומאויימים ע"י הממשק החקלאי בשדה וע"י רעייה אינטנסיבית.

 

 טבלת סיכום תוצאות הסקר

מינים שמספר האתרים שלהם קטן או (, אתרים בהם נמצא המין בסקר 2-1)מסומנים מינים עם מספר אתרים קטן במיוחד  באדום
 (.בעקבות תוצאות הסקר)בכחמישים אחוזים 



 שם המין
אתרים 
 שנסקרו

כמה נסקרו 
 מהספר האדום

אתרים 
שבהם נמצא 

 המין
כמה נמצאו 

 הערות  מהספר האדום

 11 12 20 21 אירוס הנגב
השלמה לאתרים שאין עליהם מידע עדכני 

 (השלמה לסקר פקחים)

 12 13 17 19 אירוס הסרגל
השלמה לאתרים שלא נסקרו בשיתוף 

 2014-הציבור ב

 10 15 12 17 חרצית נגבי-בן
בשל )נסקרו רק אתרים בגבולות התפוצה 

 (ריבוי אתרים

 3 3 9 9 בקיית החולה
-הגולן ייסקר ב)רק אתרים בגליל עליון 

2016) 

 1 3 2 4 גומא שרוני
השלמה של האתרים הדרומיים שלא נסקרו 

 2014-ב

 2 8 2 8 דבקת פלשת
השלמה של אתרים בעקבות סקר משארים 

 בפלשת

 0 2 0 2 טופח עדשתי
-הגולן ייסקר ב)רק אתרים בגליל עליון 

2016) 

 6 7 15 16 כלך דנין
חלק מהאתרים לא נגישים מסיבות 

 בטחוניות

 0 0 2 2 מסרק ריסני
-הגולן ייסקר ב)רק אתרים בגליל עליון 

2016) 

חסידה -מקור
 0 1 0 1 תמים

השלמה של האתרים הדרומיים שלא נסקרו 
 2014-ב

   5 7 7 9 סתוונית רמון

 (עדעד רותמי)כנראה טעות בזיהוי  0 0 1 1 עדעד הגליל
-קחוון קצר

   1 1 1 2 פירות

   4 3 7 10 שום סתווי

  



 רשימת מקורות

מינים 'סקר   (2014מנדלסון, ע., פרלברג, א. ורמון, א. )רון, מ., לבל, מ., לוריא, ר., שיצר, ד., להב, ח., שמש, ב., 

 . מכון דש"א ורשות הטבע והגנים. 2014סיכום שנת  –אנדמיים ' אדומים

 . רשות הטבע והגנים.'(כרך א)צמחים בסכנת הכחדה בישראל  –הספר האדום ( 2007שמידע, א. ופולק, ג. )

. רשות הטבע '(כרך ב)צמחים בסכנת הכחדה בישראל  –הספר האדום ( 2011ספיר, א. )-שמידע, א., פולק, ג. ופרגמן
 והגנים.

 

 נספחים

 מפות ממצאי הסקר בהר הנגב



 



 

 בחלוקה מרחבית: 2013-ם בסכנת הכחדה שנסקרו החל מיהאנדמיהמינים מפות סך כל המינים 



 

 



 



 



 


