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 :פתח דבר
 

הסקר הבוטאני בבתי הגידול הלחים באגן השורק בשפלה ובמישור החוף, נולד כצורך להענות לאתגר 

האספקה של חומר ריבוי מקומי לצורך מספר מיזמים שיזמה חטיבת מדע ברשות הטבע והגנים באזור 

 שפך נחל שורק. 

שנערכו באגן השורק במאה השנה האחרונה, בצומח רשימת מינים ראשונית שחוברה על סמך תצפיות 

, לצורך הקמת פיילוט השורקאיתור המינים המבוקשים במרחב להיוותה את התמריץ לביצוע הסקר 

 (2013לשיקום גדות בשפך נחל שורק שיזמו רט"ג ורשות ניקוז שורק לכיש ובוצע ע"י מורן ייעוץ ופיתוח )

סקר השדה בוצע בהובלה של עופר הוכברג משלפ מעבדות, והצטרפו אליו בעיקר לירן וקיל, ולעיתים גם 

-2015. השלמות בוצעו בשנים 2014 והמשכו עד קיץ 2013יעקב שקולניק ומימי רון. תחילת הסקר בקיץ 

 23י גידול לחים, מהם אתרים של בת 47הסקר כולל רשימות צומח, נתוני איכות מים ואיומים עבור  .2017

הם שקעים  5-הם בתי גידול לחים מחוץ לרצועה של הנחל כגון ביצות ומעיינות ו  19ברצועת אפיק הנחל, 

יחידאים כגון בריכות חורף עונתיות. השוני בין האתרים הוא לא רק המיקום במרחב, אלא גם במשטר 

 ההדרולוגי, איכות המים וסוג הקרקע.

התבצע סקר בגיליונות העשבייה  בימים עברו,  סופת המינים של אזור השורקעל מנת להתחקות אחר א

 .בביצוע של עמנואל זוסמן ובליווי ותמיכה של הגר לשנר הלאומית, באוניברסיטה העברית בהר הצופים

לקראת ביצוע מיזם השיקום של ביצת רובין, הוזמנה עבודת סיכום נתוני הסקר ע"י ד"ר מרגרטה וולצ'ק, 

 וניסים קשת מנהל אגף סביבה ברט"ג. ת צמחים בחטיבת מדע ברט"גאקולוגי

מטרת עבודה זו  היא להנגיש את המידע הבוטאני אודות חברות הצומח בבתי הגידול הלחים באגן השורק, 

וכבסיס  וקבלני איסוף של חומר ריבוי , מנהלי השטחים הפתוחם ושמורות הטבעעבור מתכננים, חוקרים

 שיקום בתי הגידול הלחים באגן השורק.מידע בוטאני לצרכי 
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 :תודות
 

בראש ובראשונה תודה עמוקה לעופר הוכברג ממעבדות שלפ שיזם והוביל את סקר השטח בחריצות, 

 התמדה, נחישות וסקרנות ללא גבול.

 ללירן ווקיל, יעקב שקולניק שליוו בהתנדבות את עופר במהלך הסקר.

פולאק ז"ל שסייעו בהגדרת המינים. לרעות לוריא שסקרה חלק מהאתרים בסקר נפרד מימי רון וד"ר גדי ל

 . 2012בשנת 

להגר לשנר, מנהלת העשבייה הלאומית באוניברסיטה העברית על תמיכתה באיתור אסופת המינים בנחל 

 שורק ועל עזרתה בהגדרת המינים.

צפו בשורק מראשית המאה הקודמת ועד לעמנואל זוסמן על התמדתו ודיקנותו בחיבור רשימת המינים שנ

 ימינו ונחבאים בגליונות העשבייה בירושלים 

 לעודד ותמר יפה ממעבדות שלפ שאפשרו לעופר להעמיק בעבודתו

בוצעו מיזמי השיקום של בתי הגידול ובהנחיתו לאבי אוזן, אקולוג בתי גידול לחים ברט"ג שבהשראתו 

 נסים קשת מנהל אגף סביבה ד"ר מרגרטה וולצ'ק אנשי רט"ג בחטיבת מדע: הלחים בשפך השורק. ל

אקלוגית צמחים ורונה נשר מנהלת הפרויקטים. לאנשי מחוז מרכז: ד"ר יריב מליחי אקולוג המחוז, עמי 

 לזר וברק שחם מנהלי המרחב, אמיר חן מנהל הגן הלאומי וליאיר פרידברג  פקח האזור.

סיכום ב שעסקושירה צור, יואל חסין אמיר אלרון, : לביא קורן, עבר ובהווהב לאנשי מורן ייעוץ ופיתוח

 הנתונים ועריכת הממצאים.

 

 אורי מורן 

 "מורן ייעוץ ופיתוח" 

 2018דצמבר  
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 הקדמה
 

ק"מ עד  70-הגדולים בישראל, תחילתו בהרי ירושלים ומשם זורם לאורך כנחל שורק הוא אחד הנחלים 

לחיבורו עם הים התיכון מצפון לקיבוץ פלמחים במקטע המכונה נחל רובין )ע"ש קבר ראובן בן יעקב הנמצא 

 בסמוך לנחל(

 

 אי הצבים -שפך נחל שורק   

אורך שנים אלו הנחל סבל מהזרמות המערכת ההידרולוגית בנחל הופרה באופן ממושך. ל 50-מאז שנות ה

שפכים בלתי מטופלים מיבנה והישובים הסמוכים, ריסוס הגדות בחומרים הרביצידים בעלי שאריתיות 

גבוהה, זרימה של נגר משדות חקלאיים שכנים עם דשנים ושאריות של חומרי הדברה ונטיעה של עצי 

 איקליפטוס בגדות )שלנשורת עליהם השפעה מדכאת נביטה(.

נוסף על הזיהומים השונים שהנחל קיבל דרך המים, פגיעה נוספת למערכת האקוהידרולוגית קרתה בשל ב

יישור פיתולים טבעיים ויצירת חתך עומק  ;הליכי "הסדרה" מכאנית שפגעה במורכבות המבנית של הנחל

 אחיד דמוי תעלה לאורך מקטעים רחבים בנחל.

 באות:הפרות אלו מביאות לתופעות הבלתי רצויות ה

הפגיעה בצומח הגדות מביאה בנוסף על הפגיעה במגוון המינים של הצומח הייחודי של בתי הגידול הלחים, 

שכן לקיום צמחייה מתאימה יש תפקיד בייצוב הגדות ומניעת סחף של  -גם פגיעה בחוסן המבני של הגדות

 קרקע.

זרימה של המים בנחל וכתוצאה יישור הפיתולים הטבעיים ויצירת חתך דמוי תעלה מביא להאצת קצב ה

רות מוגברת שמובילה לקריסת גדות וסחף קרקע וגם נפגע הליך ההרבדה הטבעי של תמכך גם נגרמת התח

 הזין את המערכת הביולוגית בגדות.מצטבר בנחל ושמסחף עשיר בחומרי הזנה 
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 תכנית השיקום

הנחל, ובכך התאפשר לראשונה לתכנן אופק בשנים האחרונות, הוסדרו רוב גלישות הביוב הבלתי מטופל אל 

 חדש למערכת האקולוגית של נחל רובין.

נחלים שורק לכיש, מהלך תכנוני שמטרתו ביצוע שיקום ניקוז ויזמו רשות הטבע והגנים, ורשות  2011בשנת 

מטר מקו  20 –השיקום יכלול יצירת רצועת נחל ברוחב של כ  של המערכת האקוהדרולוגית בנחל רובין.

גדות, שינויי טופוגראפי של חתך הגדות, הרחקת עצי האיקליפטוס,והשבה של מיני הצומח שאפיינו בית ה

 הגידול הלח בימים שלפני הפרתו.

 אודות הפרוייקט

רשימות ומובא באסופה זו, כלל בתוכו  2013-14סקר בתי הגידול הלחים הרחב שנערך באזור השורק ב

הם בתי גידול לחים מחוץ   19ברצועת אפיק הנחל,  23ם, מהם אתרי 47מ  צומח, נתוני מים ואיומים 

 הם שקעים יחידאים כגון בריכות חורף עונתיות.  5-לרצועה של הנחל כגון ביצות ומעיינות ו

השוני בין האתרים היה לא רק של סוג האתר כפי שתואר מעל, אלא גם בתוך כל קבוצת אתרים קיימת 

 המים וסוג הקרקע.שונות במשך תקופת ההרטבה, איכות 

בנוסף מצורפת עבודה על צמחיית בית הגידול הלח בנחל רובין בעבר ובהווה. עבודה זו מבוססת על מספר 

( שהופק מהאוספי העשבייה 1919סקרי צומח שנערכו בשנים האחרונות לצד מידע מהעבר )החל מ

 הלאומית.

הצומח המאפיין את בתי הגידול הלחים של המטרה של פרוייקט זה היתה לייצר תמונה של מגוון מיני 

 אזור השורק זאת בשאיפה לספק כלים לעבודות מחקר ושיקום עתידיות באזורים אלו.

 על מיני הצומח של בתי הגידול הלחים והחשיבות בשימורם

בארץ נעשית פגיעה רחבה באזורי בית הגידול הלח כבר החל משנות החמישים כאשר הפגיעה העיקרית היא 

תפיסת מקורות המים לצרכי חקלאות, תעשייה ושימוש ביתי וכמוכן פיתוח וזיהום. צמצום השטחים 

הלחים והפגיעה באיכותם הביא למצב שבו צמחי בית הגידול הלח הם הקבוצה האקולוגית שבה מצוי 

דים מכלל המינים הנכח 43%, (1999 ) מספר המינים הגדול ביותר בסכנת הכחדה אזורית . על פי פרגמן

מינים  26מתוך (  1999נכון לשנת ) -גדלו בבתי גידול לחים. נתון נוסף הוא בנוגע לצמחי המים הטבולים

 כבר נכחדו. 10שגדלו בארץ 

מבין בתי הגידול הלחים בתי הגידול של בריכות חורף שמתייבשות בקיץ הוא זה שמכיל את המינים בעלי 

גידול זה מצויים מינים רבים שהם ייחודיים לארץ ישראל שכן בבית  –הערכיות האקולוגית הגבוהה ביותר 

 ושכנותיה. 

מיני המים הם בעלי אחוז ההכחדה הגבוה ביותר מהארץ, אך על פי המאמר מאת פרגמן מצויין שאומנם 

 -כמעט כל המינים הללו הם בעלי תפוצה רחבה בעולם ולכן פרט לפגיעה במגוון הצומח של ארץ ישראל

באיום. אך יוצאי דופן מבחינה זו הם בתי הגידול של בריכות החורף שמתייבשות  ברמה העולמית הם לא

בבית גידול זה מצויים מינים רבים שהם ייחודיים לישראל ושכנותיה. לדוגמה ניקח את המין  -בקיץ

שנתי -עשב חדבריכת ישרש וגדות אגם סופרלנד. זה הוא מין  -שנמצא בסקר בשני אתרים עטיינית מגובבת

אנדמי לישראל וגדל במספר אתרים קטן בבית גידול רגיש לפגיעה.  .קטן של ביצות ושלוליות חורףדגני 

תמונת מצב  -)מתוך המאמר "הצמחים שנכחדו מישראל"* .ניכרת ירידה במספר האתרים לעומת העבר

 פרגמן.א, נתן.ר, שמידע.א( 1999לשנת 
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 אפיון טיפוסים של סביבות לחות באגן השורק
 

 קריטריונים למיון בתי הגידול הלחים באגן נחל שורק בחלקו השפלתי והמישורי

 סביבות הצומח האזוריות .1

 ביצה/בריכה /רציפות התנאים הלחים בגופי הזרימה .2

 תנאי הזיהום הקבועים והעונתיים .3

 

 והשפעות של מקורות צומח הררי. זרימת איתן בחבל ההר .א

 קטע קצר ומייצג חלקית (. בית שמש ,זרימה סביב השנה )נדגם–נ. שורק  .1

אופיניים לשפלה והשפעות  צומח של מקורות צומח   זרימת איתן בחבל השפלה הפנימית .ב
 הפנימית

 זרימה סביב השנה.-שורק מזרחית לצרעה .2

 זרימה סביב השנה. –שורק מערבית לצרעה  .3

זרימה מופסקת והקוויות מים מקוטעות גם בעונת היובש . שטפי גלישות  –שורק טל שחר  .4
 ביוב מטופל.

 תנאים כנ"ל. –שורק יסודות  .5

) באלוביאליים (וחולות )בקטע  החוצה את רצועת  זרימת איתן בתחום מישור החוף הפנימי  ג .   
 נמוכה ביותר (.החולות של החוף הים תיכוני( ונביעות ) כיום בספיקה 

נ. שורק בתחום הגן הלאומי בפלמחים בין תל מחוז ועד לסכר האבנים החדש )מערבית   .  6  
ממתקני טיהור  מים בדרגת טיהור גבוהה המתערבבים מדי פעם עם גלישות ביוב לפיילוט(.

 שבדרך )בקטע האלוביאלי חולף בצמידות לדיונות מדרומו (.           

האבנים החדש ועד  הגן הלאומי בפלמחים )לא נדגם כלל בסקר ( בין סכרנ. שורק  בתחום     .  7       
מוצא השורק לים בחוף פלמחים כנ"ל אבל בשיכוב רוכב על מי ים שמוסעים  מכיוון מערב 

צפויות חדירות של אלמנטים ממקורות  למזרח ) מצב העירבול בין השכבות לא ברור דיו (.
אם קיימים, כולל שקעי חולות  שטי ביצה ,צומח חולי והאלופיטים ברצועת הגדה ובפ

 םלחים. קרקע בדרגת מליחות נוספת המושפעת ממי הי

 נחלי אכזב בעונה היבשה עם ההקוויות שקשורות –זרימות חורפיות בעיקרן - נחלי אכזבד . 
   לחודש   רוב ההקוויות מתיבשות לחלוטין עד בהצפות שפכים בדרגות סינון שונות.  

קרקע אלוביאלית של מישור החוף הפנימי,בעיקר גרומוסול     תחום ספט. ב –אוגס. 
 חום.

 נ.שורק קידרון.  בערוץ שורק ראשי      . 8  
                                                                                                                             ק"מ   1- 40נ.שורק ממערב לכביש      .  9  
                    נ. גמליאל מזרח ומערב )מנקודת ההתחברות של דורן מערב והלאה   .  10  
 מערב  יובלים שמתנקזים לשורק -נ.דורן     .  11     
 נ. חנין    . 12  

 )אופיינית לשדה עקרון(. כנ"ל אבל בקרקעות חמרה נזאזית מעורבת בגרומוסול נחלי אכזב  ה.

 . נ..עקרון13

 .נ.דורן מרכז )כיום קבור ברחובות הבנויה(14

 בקרקעות חמרה בעיקרן נחלי אכזבו . 

 . נ.דורן מזרח15
 . נ.בילו )טרם נידגם (16
 . נ.יעקב17
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שפעות צומח חולות בדיונות שנושקות לתוואי וגם חמרה אבל עם ה בקרקעות כבדות נחלי אכזבז . 
 הערוץ בחלקים שלו.

 נ.יבנה .18

 עם תכולת מים סביב השנה ,מים יחסית נקיים ממקורות זיהום . . גופי מים צדדים לשורקח

 תעלת הנביעות )בפשט הביצה של השורק( .19
 . תעלת הקלה והאפנדיקס.20

 

מבודדים יחסית ממערכת הנחל, עם סביבת ביצה שנשתמרה ברובם מנוצלים( מתחמי נביעות)ט. 

 מהעבר האבולוטיבי של הנביעות הללו.

דר. מע. לבית שמש , מופיעים בה אלמנטים אקווטים יחד עם יסודות  –. עיינות דקלים 21

צומח של בתות השפלה הפנימית )תפישת המעיין  מנתקת את אפשרות ההזנה לשורק ולמעשה 

 ק ממע. השורק(כיום הוא איננו חל

 ק"מ מצפון לעיינות גיבתון. 1-כ–. עיינות נענע 22

 

)שמשפיעה על נוכחות מינים הלופיטים  מתחמי נביעות כנ"ל אבל חלקם בדרגת מליחות גבוההי . 

 הינו יציב מסביב לשנה.–גוף המים כולו –ביחס גבוה מאשר במע. השורק כולו( 

 .עיינות גיבתון23

עם מים סביב השנה. נכלל באגן הניקוז -בלב שטח חולי-מי ביוב מטוהרים. גוף מים מלאכותי של יא

של השורק  אבל לא קשור במע. השורק עצמה. גדותיו חוליים אופקיים מתונים ומאפשרים השפעות 

דבר שמאפשר  קיום –שטחי חול גדולים –להציף הצפות  חוזרות קלות -של אדוות מים מוסעות ברוח

 א  מצויים במע. השורק עצמה.לקבוצת צמחים אקווטים של

 . אגם הסופרלנד ברשל"צ.24

לצידי הנחלים באגן הניקוז של השורק שמקיימים תנאים לחים  ביצות פנימיות ופישטי ביצה. יב

במשך רוב חודשי השנה כתוצאה של נביעות או הזרמת עודפי מי השקיה קיצית בשולי שדות, 

 באדמות כבדות ברובן הידרומורפיות.

וורד צידוני )בפשט הביצה של נ. גמליאל מערב ושטחי פרדסים שגובלים בערוץ  . ביצת25

 הגמליאל מצפון לו.

חודשים ומתיבשים בקיץ  4-5-שמוצפים בחורף כ ביצות פנימיות ופישטי ביצה לצידי הנחלים. יג

 חודשים ,באדמות כבדות )גרומוסול והידרומורפיות( ללא נביעות מקומיות. 5-7-כ יבוש מוחלט

 . ביצת עיינות26

 . ביצת דמסון כוכבני27

 . ביצת שפך השורק )בשטחי עיבוד פתוחים ובשוליהם הצפוניים(.28

 . ביצת שפך השורק )בשטחי חורשות אקליפטוס מצלילות(.29

 . ביצת חלקת הפקאן בעיינות)חלק פשט ביצה של נ.חנין(30

 . ביצת בית חנן ופשט ביצה מעובד מצפונו.31
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 פנימית באדמות חמרהביצה . יד

. שקע מבודד שאינו קשור ביובלי השורק החשובים.  שקע מבודד שאינו קשור ביובלי השורק החשובים

בחלק  המרכזי של השקע התפתח מצע קרקע הידרומורפית )מעורבת עם חמרה נזזית כבדה?( . האתר 

ניקווים באגן השקע עונה על המאפיינים של שלולית חורף אמיתית המוזנת במי גשמים מקומיים ש

עצמו יותר מאשר מזרימות מי נחלים מההר )שמגיעים לפשטי הביצה האחרים בשורק ממקורות 

חודשים בהשוואה לביצות  2-3רחוקים )מתחום ההר (. תכולת המים בביצה עונתית וקצרה יחסית 

מקורות עונתיות שמתקיימות באדמות כבדות באיזור עיינות והשפך של השורק.אין נשטפים לכאן 

זיהום קשים של האדם כגון שפכי ביוב ופסולת תעשייה , לכל היותר חומרי דישון וריסוס מחלקות 

 מטעים סמוכים שנטועים בהיקף השלולית )ואף בתוכה (.

 . ביצת ישרש )או בריכת רחובות (.32

 שקעים חוליים.  טו

חודשים ( ויבשים  1-3חורף )על מצע חמרה נזזית מעכבת חלחול , לחים או סוף מוצפים עונה קצרה ב

בעונה היבשה הארוכה בקיץ ובסתיו. חלק מהצמחים בשקעים אלו בעיקר בקידמת רצועת החולות 

נהנים מתוספת מים שמקורה במי תהום נבוהים. אלמנטים רבים של צומח החולות הסובב חודרים 

במלחות )כגון מיני  אל השקעים הללו ,לצד סוגים אקווטים קיימים שרבים מהם מוצאם האבולוטיבי

 סמרים ואגמונים(.

 . שקעי חולות )בסובב שפך השורק (.33

 שדות גרומוסול. טז

במישור החוף הפנימי )שהושפעו במידה נמוכה יותר מתנאי הצפה מתמשכים  -הגובלים בפישטי ביצה

 יים.לאורך הנחלים (. הגרומוסול מתאפיין בפרופיל עמוק ואחיד יחסיות  וללא תוצרים הידרומורפ

צמחייתם הושפעה יותר מעיבוד חקלאי מתמשך וקשה לזהות בהם חברות צמחים  –שטחי הגרומוסול 

 ראשוניות )בביצות ניתן לזהותן יותר (

 ה.צומח בקעת יבנ34

 
 המלצות לשימור האתרים ומינים נדירים

 

 במטרה לפעול לטובת שימור אתרים ומינים יש להבין שני דברים עיקריים:

 ם נדירים מצויים בכל אתר א( אילו מיני

 ( מה הם האיומים על כל אתרב

בפרק זה נתונים עבור כל אתר האיומים –" פרוט אתרי הסקרניתן לקבל את המידע הנ"ל או דרך פרק "

 שנצפו בו ויחד עם זה נתונה רשימת המינים הנדירים שנצפו באתר.

ספציפיים ניתן לאתר עבור כל אחד מהמינים או אם רוצים לחפש את האיומים עבור מינים נדירים 

" ואז תרשים מינים נדירים והאתרים בהם נצפוהנדירים שנצפו בסקר את האתרים בהם נצפה בפרק "

 " ולראות אילו איומים קיימים עבור האתרים בהם נצפה המין הספציפי.פרוט אתרי הסקרלגשת לפרק "
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  (בסקר ם)מיוצגים עפ"י מספר אתרי הסקרמפת 
 

 

 3כביש 
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 מזכרת בתיה
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  GOVMAPבאזורי הסקר על פי האתר  פרישת גנים לאומיים, שמורות טבע ויער נטע אדם
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 פרוט אתרי הסקר
 

 :זה יפורט עבור כל אחד מאתרי הסקרבפרק 

 האתר מיקום -

 סוג בית הגידול )איפה הוא ביחס לנחל ומה משטר הזרימה/הרטבה שבו( -

 איכות המים -

 מבנה מורפולוגי של הקרקע-

 מפגעים באזור -

 )תוך התייחסות לקטגוריות הצומח, רמת נדירות ארצית ואזורית(רשימת מינים שנמצאו באתר  -

נדירות נמדדת על פי מס' האתרים בהם נצפה המין הספציפי. ככל שהוא נצפה בפחות  -התייחסות לנדירות

 אתרים כך הוא נחשב נדיר יותר )ראה טבלה(.

 :יש לשים לב להבדל שבין נדירות ארצית ונדירות אזורית

 (1999ייחסת למס' האתרים שהצמח נצפה בהם בכל הארץ )על פי פרגמן מת – נדירות ארצית

בתוך גלילת צומח ספציפית. בסקר זה אתרי  מתייחסת למס' האתרים שהצמח נצפה -נדירות אזורית

הדיגום השתייכו או לגלילת פלשת או לגלילת השפלה,  כך שלכל אתר דיגום הנדירות האזורית היא עבור 

 אתר "צמחי ישראל ברשת"( –יך. )על פי דנין הגלילה אליה הוא משתי

 

 הארצית להלן מקרא המפרט את קביעת הנדירות 

 

 

 

 

 

 

 

ישראל וסביבותיה, האוניברסיטה -;רשימת צמחי הבר של ארץ 1999פרגמן, א., פליטמן, ע., הלר, ד., שמידע, א.  -מקור

 העברית

 

 

 

 

 

 

  CC נפוץ 

  C מצוי 

  F תדיר 

 נדיר למדי R אתרים בישראל 100-ידוע ביותר מ

 נדיר RP אתרים בישראל 31-100-ידוע מ

 נדיר מאוד RR אתרים בישראל 4-30-ידוע מ

 על סף הכחדה O אתרים בישראל 1-3ידוע מ 

  X נכחד 

 ה.ר לפי קואורדינטות המפ"כמשבצת של קמ  מוגדראתר   *
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  עין נחם :1אתר מס' 

 

 + 230 גובה מוחלט:  199908/630832 נ"צ: .1

 מטר

מעיין מחוץ לאפיק קטגורית בית גידול לח:  .2

 הנחל

 המעיין יבש נכון לתאריך מצב הידרולוגי: .3

 אין נתוניםאיכות המים:  .4

האתר ממוקם בתעלה  מבנה מורפולוגי: .5

קוטר אבן(,  D<30cmיבשה ואבנית )

כבדה בפאתים הדרום מזרחיים של איזור תעשיה הרטוב א'. המעיין נובע החתורה בקרקע אלוביאלית 

, כיום, נקודת למרגלות תל צרעה במעבר מתצורת ע'רב וטקייה. בעבר המעיין נבע מים כל השנה

  הנביעה לא גלויה.

 בכל האתרפסולת בניין  מפגעים: .6

 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

 ז

http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 

 

 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42%, 15, ח"בגל

14%, 5, סגטאלים

14%, 5, רודראלים

טריסטריאלים  
22%, 8, מקומיים

פולשים  
3%, 1, טריסטריאלים

, 2, ח"פולשים של בגל
5%

 שיבולת שועל נפוצה כתלית יהודה דגנין מצוי אגמון ימי

 שיח אברהם מצוי לכיד הנחלים חוח עקוד אזנב מצוי

 שיטה כחלחלה מלוח דיוויס חומעה יפה אספרג החורש

 תולענית  דוקרנית נשרן צפוף חומעה משוננת ארכובית הכתמים

  סוף מצוי חסת המצפן ארכובית הציפורים
  סמר מחוייץ חרדל לבן ארכובית שבטבטית

  קורטם דק טיון דביק בוצין מפורץ
  קייצת מסולסלת יבלית מצויה גדילן מצוי
  קיפודן מצוי ינבוט השדה גומא ארוך
  קנה מצוי אווז ריחניתכף  גומא כדורי

  שומר פשוט כרפס הביצות גרגר הנחלים
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 רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח: .9

 קנה מצוי מלוח דיוויס חומעה משוננת גומא כדורי אגמון ימי           

 תולענית  דוקרנית סוף מצוי טיון דביק גרגר הנחלים הכתמיםארכובית 

  סמר מחוייץ כרפס הביצות חומעה יפה גומא ארוך

 

 : בבית גידול לח רשימת המינים המוגנים .10

 שיח אברהם מצוי

 

 )על פי פרגמןמינים נדירים ברמה ארצית  .11

 1999:) 

 גומא כדורי

RP 
 

 

 :)על פי דנין( עבור גלילת השפלה מינים נדירים ברמה אזורית .12

 כרפס הביצות חומעה משוננת גרגר הנחלים גומא ארוך אגמון ימי

RP RP RP RR RR 

    סמר מחויץ מלוח דיוויס
RR RP    
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 סמוך לבית שמש-נחל שורק :2אתר מס' 
 

 

 מ' 283+גובה מוחלט: 202580/629940מזרחי : "צנ .1
 מ' 208+         199586/629484 מערבי 

 אפיק הנחל קטגורית בית גידול לח: .2

 נחל איתן :הידרולוגי מצב .3

 קולחין באיכות שניונית :המים איכות .4

  (20.8.17)נדגם בתאריך 

מקטע הנחל יוצא מאיזור ההררי המורכב משכבות גיר קשה ויוצא לאיזור השפלתי  :מורפולוגי מבנה .5

. התשתית אבנית וסלעית. הקרקע מטרים  4 -כומק הערוץ עהמאופיין במסלע רך וקרקעות סחף. 

בגדות בעיקרה סיין חרסיתי, והינה קומפלקס של קרקע קולוביאלית אלוביאלית ממקור טרה רוסה 

 ורנדזינה. 

 זרימת קולחין שניוני בנחל :מפגעים .6
 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

PH EC (ds/m) TDS 
(ppm) 

 (ppmמליחות )

7.8 1 740 520 

http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר: .8

 

 
 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .9

 

 
 
 
 
 
 
 

,  16, ח"בגל
13%

13%, 16, סגטאלים

9%, 11, רודראלים
טריסטריאלים  

40%, 51, מקומיים

פולשים  
,  טריסטריאלים

12 ,9%

פולשים של  
5%, 6, ח"בגל

נטועי אדם ופליטי  
2%, 3, תרבות

,  מוגנים טריסטריאליים
7 ,5%

,  אדומים טריסטריאלים
1 ,1%

טרסטריאלים הנמצאים  
2%, 2, ח בלבד"בבגל

צמח מוגן שגדל  
בשטחים שאינם בתי  

1%, 1, גידול לחים

 צמרנית הסלעים מליסה רפואית חרחבינה מכחילה גומא כדורי אורן ירושלים

 צתרה ורודה מרווה משולשת חרצית עטורה גומא מניפני אזנב מצוי
 קורטם דק מרקולית מצויה טבק השיח גומא צפוף איילנתה בלוטית

 קידה שעירה נשרן הדוחן טיון דביק גומא תרבותי איקליפטוס המקור
 קייצת מסולסלת נשרן צפוף יבלית מצויה גזיר מזיק אלה ארץישראלית

 קיסוסית קוצנית סולנום שחור ינבוט השדה גזר קיפח אלת המסטיק
 קיפודן מצוי סוף מצוי ירבוז יווני גלונית מצויה אספסת מצויה
 קיצנית כרתית סירה קוצנית ירבוז מופשל געדה כרתית אספרג החורש
 קיקיון מצוי סרפד צורב  ירבוז פלמר גפן היין אסתר מרצעני
 קנה מצוי עולש מצוי ירבוז שרוע דגנין מצוי אצבען מאדים

 רוש עקוד עוקץ עקרב אירופי ירוקת חמור מצויה דורת ארם צובא ארכובית הכתמים
 רקפת מצויה עוקץ עקרב אפור כלך מצוי דוחנית השלחין ארכובית הציפורים
 שברק קוצני עגול עליםעקרב  -עוקץ כף אווז ריחנית דטורה נטויית פרי ארכובית משונשנת

 שומר פשוט עכובית הגלגל כרפס הביצות דל קרניים כרמלי ארכובית סנגלית
 שיבולת שועל נפוצה עכנאי שרוע כרפס ריחני דרדר מצוי ארכובית שבטבטית

 שיח אברהם מצוי ערבה מחודדת כשות גס זית אירופי ישראלי-אשחר ארץ
 שיטה כחלחלה ערברבה שעירה בת"מכשות  זנב ארנבת ביצני אשל היאור

 שלהבית דביקה פואה מצויה כתלה חריפה חבלבל השדה בוצין מפורץ
 שלמון יפואי פיגם מצוי כתלית יהודה חוח עקוד בקבוקון מקומט

 שעורת הבולבסין פלפלון דמוי אלה לכיד איטלקי חוטמית עין הפרה בקיה עדינה
 שעורת התבור פספלון דו טורי הנחליםלכיד  חלמית מצויה ברומית ספרדית

 שקד מצוי פרסיון גדול לכיד קוצני חסת המצפן ברקן סורי
 שרביטן מצוי פרע מסולסל לשון פר סמורה חצב מצוי בת יבלית מצרית

 שרעול שעיר ציבורת ההרים מוצית קוצנית חרדל לבן גדילן מצוי
 תולענית  דוקרנית צלף קוצני מלוח קיפח חרוב מצוי גומא הפקעים

 תלתן הארגמן        
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 קטגוריית בית גידול לח:לרשימת המינים המקומיים המשויכים  .10

ארכובית 
 הכתמים

ארכובית 
 גומא כדורי בקיה עדינה  ארכובית סנגלית משונשנת 

 מליסה רפואית  כרפס ריחני  כרפס הביצות  טיון דביק גומא צפוף 

  תולענית  דוקרנית קנה מצוי  ערברבה שעירה  סוף מצוי 
 

 :בבית גידול לח רשימת המינים המוגנים .11

 שיח אברהם מצוי ערבה מחודדת

 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .13

 כשות גס גומא צפוף גומא כדורי בקיה עדינה ארכובית סנגלית

RP R RP R RP 

 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת השפלה )על פי דנין( .14

 כרפס ריחני כרפס הביצות ארנבת ביצני-זנב געדה כרתית עקרב אפור-עוקץ

RR RP RP RR RR 

 סרפד צורב רפואיתמליסה  מלוח קיפח לכיד איטלקי כשות גס

RP RP RP RR RP 

 יבלית מצרית-בת ערבה מחודדת
חמור -ירוקת
   מצויה

  

RP RP RP     
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 מזרח צרעה -נחל שורק : 3אתר מס' 
  

 מ' 220+ :גובה מוחלט 199877/630696מזרחי  "צ:נ .1
 מ' 185+                    197533/629568מערבי 

 אפיק הנחל גידול לח:קטגורית בית  .2

 נחל איתן :הידרולוגי מצב .3

 קולחין באיכות שניונית :המים איכות .4

  (20.8.17)נדגם בתאריך  

הנחל זורם בעמק צרעה בקרקע סיין   :מורפולוגי מבנה .5
חרסיתי. הקרקע היא קומפלקס של קרקע קולוביאלית אלוביאלית ורנדזינה 

מטרים, תשתיתו אבנית. בגדה ימין קיים איזור חיץ  4-עומק הערוץ כבהירה, 
 מטר ברוב המקטע. 40-רחב של כ

 גדה ימין מופרת משפיכת קרקע רנדזינה בהירה לתוך הערוץ. ,במורד המקטע :מפגעים .6

 

 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

PH EC (ds/m) TDS 
(ppm) 

 (ppmמליחות )

7.9 1 700 500 

http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 

 פרע מסולסל כרפס ריחני  דטורה זקופת פרי  אזנב מצוי
 ציבורת ההרים כשות בת"מ דטורה נטויית פרי  אספסת מצויה

 צלף קוצני  כתלית יהודה דל קרניים כרמלי  אספרג החורש 

 צמרנית הסלעים  לכיד איטלקי דרדר קיפח אסתר מרצעני 

 קורטם דק לכיד הנחלים  ורוניקת המים  אצבען מאדים

 קידה שעירה  לכיד קוצני זיף נוצה חבוי ארכובית הכתמים

 קיטה רותמית  לשון פר הסמורה חבלבל השדה  ארכובית הציפורים 

 קייצת מסולסלת לשישית הצבעים חבלבל השיח  ארכובית משונשנת 

 קיפודן מצוי מוצית קוצנית חוח עקוד ארכובית שבטבטית 

 קיצנית כרתית מליסה רפואית  חוטמית עין הפרה ישראלי-אשחר ארץ
 קיקיון מצוי  מעוג מנוקד  חלמית מצויה עליםאשחר רחב 

 קנה מצוי מרגנית השדה)כחול( חסת המצפן  אשל היאור

 קנרס סורי  מרמר מצוי  חפורית קטנה בוצין מפורץ

 רגלת הגינה  מרקולית מצויה חרדל לבן בקבוקון מקומט 

 רוש עקוד נשרן הדוחן חרוב מצוי  ברומית ספרדית

 שברק מלבין  נשרן צפוף עטורהחרצית  ברקן סורי

 שברק קוצני  סולנום שחור  טבק השיח גדילן מצוי

 שום גבוה סוף מצוי  טיון דביק גומא דו אנפין 

 שומר פשוט  סירה קוצנית  יבלית מצויה גומא הפקעים

 שיבולת שועל נפוצה סרפד צורב ינבוט השדה  גומא חום

 שיזף מצוי  עבדקן מצוי  ירבוז יווני גומא צפוף 

 שיח אברהם מצוי  עולש מצוי ירבוז מופשל גומא תרבותי 

 שיטה כחלחלה עוקץ עקרב אירופי ירבוז פלמר גזיר מזיק

 שלמון יפואי עכובית הגלגל  ירבוז שרוע גזר קיפח

 שעורת הבולבסין ערברבה שעירה  ירוקת חמור מצויה דגנין מצוי

 שעורת התבור פטל קדוש  כלך מצוי  דו מוץ חום

 שרביטן מצוי  פספלון דו טורי  כף אווז ריחנית  דורת ארם צובא

 תולענית  דוקרנית פרסיון גדול  כרפס הביצות  דוחנית השלחין 

 

 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .8
 

 
 

16%, 18, ח"בגל

14%, 16, סגטאלים

9%, 10, רודראלים

טריסטריאלים  
38%, 42, מקומיים

פולשים  
,  11, טריסטריאלים

10%

פולשים של  
4%, 5, ח"בגל

,  מוגנים טריסטריאליים
5 ,4%

נטועי אדם ופליטי  
2%, 2, תרבות

טרסטריאלים  
ח  "הנמצאים  בבגל

3%, 3, בלבד
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 גידול לח:רשימת המינים המקומיים המשוייכים לקטגוריית בית  .9

 טיון דביק מליסה רפואית  ארכובית הכתמים 

 כרפס הביצות  סוף מצוי  ארכובית משונשנת 

 כרפס ריחני  עבדקן מצוי  גומא דו אנפין 

 תולענית  דוקרנית ערברבה שעירה  גומא חום
 פטל קדוש  גומא צפוף 

 קנה מצוי ורוניקת המים 
 

 :בבית גידול לח רשימת המינים המוגנים .10

 

 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .11

 גומא צפוף אנפין-גומא דו

X R 

 

 מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת השפלה )על פי דנין(: .12

 לכיד איטלקי כרפס ריחני כרפס הביצות גומא חום חמור מצויה-ירוקת

RP RP RR RR RP 

 פטל קדוש עבדקן מצוי סרפד צורב מעוג מנוקד מליסה רפואית

RR RP RP RP RP 

       ורוניקת המים עלים-אשחר רחב

RP RP       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיזף מצוי 

 שיח אברהם מצוי 
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 צרעה מערב :4אתר מס' 

  עמוד ענן 

 

גובה  196839/629829 מזרחי "צ:נ .1
 מ' 185+מוחלט:

                    195440/629540 מערבי

 מ' 165+

 אפיק הנחל :קטגוריית בית גידול לח .2

 נחל איתן  :הידרולוגי מצב .3

 קולחין באיכות שניונית :המים איכות .4

 
 (20.8.17)נדגם בתאריך 

 
  .זורם בעמק צרעה בקרקע אלוביאלית סיין חרסיתיהנחל  :מורפולוגי מבנה .5

 מטר. 5-עומק הערוץ כ
  לא נצפו :מפגעים .6
 ת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר:וקמקרא לחל .7

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

PH EC (ds/m) TDS 
(ppm) 

 (ppmמליחות )

8 1 650 470 
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריית הסקר:

 עפרית אירופית ירוקת חמור מצויה דוחנית השלחין  אזדרכת מצויה 

 ערברבה שעירה  כף אווז ריחנית  דטורה זקופת פרי אזנב מצוי
 פואה מצויה  כרפס הביצות דטורה נטויית פרי  אמיך קוצני

 פטל קדוש  כרפס ריחני  דל קרניים כרמלי  אספסת מצויה

 פספלון דו טורי  כשות בת"מ דלעת נחש מצויה אסתר מרצעני 
 פרסיון גדול  כתלית יהודה  דרדר קיפח אצבען מאדים 

 פרע מסולסל לכיד איטלקי הגה מצויה ארכובית הכתמים
 חתול מצויות-ציפורני  לכיד הנחלים  ורוניקת המים  ארכובית הציפורים 
 צלף קוצני  לכיד קוצני  ושינגטונה חסונה  ארכובית משונשנת 
 קורטם דק לשון פר סמורה זיף נוצה חבוי ארכובית שבטבטית 

 קיטה רותמית  לשישית הצבעים חבלבל השדה  ישראלי-אשחר ארץ
 קייצת מסולסלת מוצית קוצנית חבלבל השיח  אשל היאור 
 קיפודן מצוי מלוח קיפח  חוח עקוד בוצין מפורץ

 קיצנית כרתית מליסה רפואית  חוחובה בקבוקון מקומט 
 קיקיון מצוי  מעוג מנוקד  חלמית מצויה ברומית ספרדית 

 קנה מצוי  מרגנית השדה)כחול( חסת המצפן  ברקן סורי
 רגלת הגינה מרקולית מצויה חפורית קטנה גדילן מצוי

 רוש עקוד  נענע משובלת חרדל השדה גומא דו אנפין 
 שברק מלבין  נשרן הדוחן חרדל לבן גומא הפקעים

 שברק קוצני  נשרן צפוף חרוב מצוי  גומא חום 
 שומר פשוט  סולנום זיתני חרצית עטורה גומא צפוף 

 שיבולת שועל נפוצה סולנום שחור  טבק השיח  גומא תרבותי 
 שיזף מצוי  סוף מצוי  טיון דביק גזיר מזיק
 שיח אברהם מצוי  עלים -סוף רחב יבלית מצויה גזר קיפח
 שיטה כחלחלה ססבניה מצרית  ינבוט השדה  דגנין מצוי

 שלמון יפואי  סרפד הכדורים ירבוז יווני דו מוץ חום 
 שנית גדולה  עבדקן מצוי  ירבוז מופשל דו שן שעיר 

 שעורת הבולבסין עולש מצוי ירבוז פלמר דורה רותמית 
 שעורת התבור עוקץ עקרב אירופי ירבוז שרוע דורת ארם צובא

 שרביטן מצוי       

 תולענית  דוקרנית       

 

 :הסקר מיני הצומח לקטגוריותכמותית של התפלגות  .8

 

 
 

18%, 20, ח"בגל

,  17, סגטאלים
15%

7%, 8, רודראלים

טריסטריאלים  
,  34, מקומיים

31%

פולשים  
,  טריסטריאלים

17 ,15%

פולשים של  
5%, 5, ח"בגל

מוגנים  
,  טריסטריאליים

2 ,2%

נטועי אדם ופליטי  
4%, 4, תרבות

טרסטריאלים  
ח  "הנמצאים  בבגל

3%, 3, בלבד
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 רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח: .9

 ערברבה שעירה  נענע משובלת ורוניקת המים  ארכובית הכתמים

 פטל קדוש  סוף מצוי  טיון דביק ארכובית משונשנת 

 קנה מצוי  עלים -סוף רחב כרפס הביצות גומא דו אנפין 

 תולענית  דוקרנית  עבדקן מצוי  כרפס ריחני  גומא חום 

   מליסה רפואית גומא צפוף

 

 :בבית גידול לח רשימת המינים המוגנים .10

 שיזף מצוי 

 שיח אברהם מצוי 
 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .11

 עלים-סוף רחב גומא צפוף אנפין-דוגומא 

X R RR 
 

 מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת השפלה )על פי דנין(: .12

 לכיד איטלקי כרפס ריחני כרפס הביצות גומא חום חמור מצויה-ירוקת

RP RP RR RR RP 

 עבדקן מצוי נענע משובלת מעוג מנוקד מליסה רפואית מלוח קיפח

RP RR RP RP RP 

   ורוניקת המים נחש מצויה-דלעת שנית גדולה קדושפטל 

RP RP RP RP   
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 טל שחר –נחל שורק  :5אתר מס' 
 

 מ' 105+  גובה מוחלט: 190313/633901 מזרחי"צ: נ .1
 מ' 90+                         188605/635211 מערבי         

 אפיק הנחל קטגוריית בית גידול לח: .2

 איתן במעלה, עונתי במורד :הידרולוגי מצב .3
 
 
 

 (21.8.17)נדגם בתאריך 

 קולחין באיכות שניונית :המים איכות .4

הנחל שוכן בעמק בין גבעות נארי הנוצר על פני סלע  :מורפולוגי מבנה .5
, עומק ת כבדהאלוביאלית חרסיתיהקרקע קירטון של תצורת ע'רב. 

חרסיתית אבנית והגדות חרסיתיות  האפיק מטרים, תשתית 6הערוץ 
 כבדות בחתך כמעט אחיד.

 לא נצפו :מפגעים .6
 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

PH EC (ds/m) TDS (ppm) ( מליחותppm) 
7.9 1.4 1000 705 

http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 צלף קוצני  ירבוז שרוע דטורה זקופת פרי  אגמון ימי 
 צמרנית הסלעים  ירוקת חמור מצויה דרדר קיפח אזנב מצוי

 קורטם דק כף אווז ריחנית  הגה מצויה אמיך קוצני
 קיטה רותמית  כשות בת"מ ורבנה רפואית  אספסת מצויה

 קייצת מסולסלת לכיד איטלקי זיף נוצה חבוי אסתר מרצעני 
 קיפודן מצוי לכיד הנחלים  זית אירופי ארכובית הכתמים 
 קיקיון מצוי  לפתית מצויה חבלבל השדה  ארכובית הציפורים 
 קנה מצוי  לשישית הצבעים חבלבל השיח ארכובית משונשנת 
 קנרס סורי מוצית קוצנית חבלבל כפני ארכובית שבטבטית 

 רגלת הגינה  מעוג אפיל חוח עקוד אשל היאור
 רימון מצוי מעוג מנוקד חומעה יפה אשל הפרקים
 שברק מלבין  מרגנית השדה)כחול( חומעה משוננת  בוצין מפורץ

 שברק משובל  מרקולית מצויה חלמית מצויה בקבוקון מקומט
 שברק קוצני  נשרן הדוחן חסת המצפן בקיה תרבותית

 שום גבוה  נשרן צפוף חפורית מוזרה ברומית ספרדית 
 שומר פשוט  סולנום שחור  חפורית קטנה  ברקן סורי

 שיבולת שועל נפוצה סוף מצוי  חרדל השדה גדילן מצוי
 שיזף מצוי  סרפד הכדורים חרדל לבן גומא הפקעים
 שיח אברהם מצוי  עבדקן מצוי  חרוב מצוי   גומא צפוף 

 שיטה כחלחלה עדשת המים גיבנת  חרצית עטורה גזיר מזיק
 שלמון יפואי  עדשת מים זעירה טיון דביק גזר קיפח

 שנית גדולה  עולש מצוי יבלית מצויה  דבשה לבנה 
 התבורשעורת  פטל קדוש  ינבוט השדה  דגנין מצוי

 תאנה חורטמני פספלון דו טורי  ירבוז יווני דו מוץ חום 
 תאנה יפואית פרע מסולסל ירבוז מופשל דורת ארם צובא
 תולענית  דוקרנית פרעושית ערבית  ירבוז פלמר דחנית השלחין 

 

 :הסקר מיני הצומח לקטגוריותכמותית של התפלגות  .8

 
 
 
 

 

20%, 21, ח"בגל

,  18, סגטאלים
17%

,  9, רודראלים
8%

טריסטריאלים  
34%, 36, מקומיים

פולשים  
,  טריסטריאלים

9 ,9%

פולשים של  
4%, 4, ח"בגל

מוגנים  
,  4, טריסטריאליים

4%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

2%, 2, בלבד

נטועי אדם 
ופליטי  

, 2, תרבות
2%
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 המשויכים לקטגוריית בית גידול לח:רשימת המינים המקומיים  .9

 שברק משובל טיון דביק אגמון ימי
 שנית גדולה סוף מצוי ארכובית הכתמים
 תולענית  דוקרנית עבדקן מצוי ארכובית משונשנת

 עדשת המים גיבנת גומא צפוף

 עדשת מים זעירה דבשה לבנה

 פטל קדוש ורבנה רפואית

 פרעושית ערבית חומעה יפה

 קנה מצוי חומעה משוננת

 

 

 :בבית גידול לח רשימת המינים המוגנים .10

 שיח אברהם מצוי  שיזף מצוי 
 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .11

 גומא צפוף

R 
 

 מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת השפלה )על פי דנין(: .12

 לכיד איטלקי משוננתחומעה  חמור מצויה-ירוקת אשל הפרקים אגמון ימי

RP RR RP RR RP 

 פרעושית ערבית פטל קדוש עבדקן מצוי מעוג מנוקד מעוג אפיל

RP RP RP RP RP 

       ורבנה רפואית שנית גדולה

RP RP       
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  יסודות -: נחל שורק6אתר מס' 

 מ' 80+גובה מוחלט: 186256/635259מזרחי  "צ:נ .1
 מ' 65+      184558/635351 מערבי 

 אפיק הנחל קטגוריית בית הגידול: .2

 מעלה המקטע איתן, מורדו עונתי: הידרולוגי מצב .3

 : במעלה המים איכות .4

 (21.8.17בתאריך )נדגם 

הנחל יושב בקרקע גרומוסולית כבדה, עומק   :מורפולוגי מבנה .5
 30 קוטר סלע:)תשתית האפיק אבנית מטר.  5.5-הערוץ כ

חרסיתית  לוביאלית עם רנדזינה בהירה, סיין, גדה ימין מאופיינת בקומפלקס של קרקע א(Dס"מ<
 ואבנית מאוד, גדה שמאל קרקע חרסיתית כבדה, חלקה התחתון אבני .

 התחנה.   התפרקות התחלתית של בולדרים בחלקה המערבי של–תחנה הידרומטרית  :פגעים .6
 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

   PH     EC (ds/m)      TDS 
(ppm) 

 (ppmמליחות )     

   7.8      1.97    1400    1000 

http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  



   
 
 

39 
 

 

 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 ערבז משובל ירבוז שרוע דו מוץ חום  אגמון ימי    
 ערברבה שעירה  ירוקת חמור מצויה דוחן זוחל  אזדרכת מצויה 

 פטל קדוש כרפס הביצות  דורת ארם צובא אזנב מצוי
 פספלון דו טורי  כרפס ריחני  דחנית השלחין  איקליפטוס המקור

 פרע מסולסל כשות בת"מ דחנית התרנגולים  אל ציצית  לבנה
 פרעושית משלשלת  לחך איזמלני  דרדר קיפח אמיך קוצני

 פרעושית ערבית  לחך גדול  הגה מצויה אספסת מצויה
 צלף קוצני לכיד הנחלים  ורבנה רפואית   אסתר מרצעני 

 קורטם דק לשישית הצבעים ורוניקת המים  ארכובית הכתמים 
 קייצת מסולסלת מליסה רפואית  חבלבל השדה  ארכובית הציפורים 
 קיפודן מצוי  מעוג נקוד  חבלבל השיח ארכובית משונשנת 
 קיקיון מצוי  מרגנית השדה)כחול( חוח עקוד ארכובית שבטבטית 

 קנה מצוי מרקולית מצויה חומעה יפה אשל היאור 
 קנרס סורי בועניתניקנדרה  חומעה משוננת  בוצין מפורץ

 רגלת הגינה נענע משובלת חלמית מצויה בקיה תרבותית
 שברק מלבין  נשרן צפוף חנק מחודד  ברומית ספרדית 

 שברק משובל  סולנום זיתני חסת המצפן  ברקן סורי
 שברק קוצני סולנום שחור  חפורית מוזרה  גדילן מצוי

 שומר פשוט  סוף מצוי  חפורית קטנה  גומא ארוך 
 שיבולת שועל נפוצה סרפד הכדורים חרדל השדה גומא דו אנפין 
 שיזף מצוי  עבדקן מצוי חרדל לבן גומא הפקעים

 שיח אברהם מצוי עבקנה נדיר  חרוב מצוי גומא חום 
 שיטה כחלחלה עבקנה שכיח חרצית עטורה גומא צפוף 
 שלמון יפואי עדשת המים גיבנת  טבק השיח  גומא ריחני
 שנית גדולה  עולש מצוי טיון דביק גזיר מזיק
 שנית מתפתלת  עוקץ עקרב אירופי יבלית מצויה  גזר קיפח

 שנית קטנת עלים  עטיינית קצרה  ינבוט השדה  גרגר הנחלים 
 שעורת התבור עכנאי שרוע  ירבוז יווני דבשה לבנה 

 שרעול שעיר עפעפית שרועה מופשלירבוז  דבשה מחורצת
 תולענית  דוקרנית  ערבה מחודדת ירבוז פלמר דגנין מצוי

 
 :הסקר מיני הצומח לקטגוריותכמותית של התפלגות  .8

 
 
 
 

36%, 43, ח"בגל

,  16, סגטאלים
14%

,  רודראלים
9 ,8%

טריסטריאלים  
,  31, מקומיים

26%

פולשים  
,  טריסטריאלים

9 ,8%

פולשים של  
3%, 4, ח"בגל

מוגנים  
,  2, טריסטריאליים

2%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

2%, 3, בלבד

נטועי אדם ופליטי  
1%, 1, תרבות
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 רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח: .9

 ערברבה שעירה  לחך גדול  דוחן זוחל אגמון ימי
 פטל קדוש מליסה רפואית ורבנה רפואית   ארכובית הכתמים 

 פרעושית משלשלת נענע משובלת ורוניקת המים  ארכובית מחודדת
 פרעושית ערבית  סוף מצוי  חומעה יפה ארכובית משונשנת 

 קנה מצוי עבדקן מצוי חומעה משוננת  גומא ארוך 
 שברק משובל  עבקנה נדיר  חנק מחודד  גומא דו אנפין 

 שנית גדולה  עבקנה שכיח טיון דביק גומא חום 
 שנית מתפתלת  עדשת המים גיבנת  כרפס הביצות  גומא צפוף 

 שנית קטנת עלים  עטיינית קצרה  כרפס ריחני  גרגר הנחלים 
 תולענית  דוקרנית  ערבז משובל לחך איזמלני  דבשה לבנה 

 

 :בבית גידול לח מוגניםרשימת מינים  .10

 שיח אברהם מצוי שיזף מצוי ערבה מחודדת

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .11

 עבקנה נדיר עפעפית שרועה לחך גדול גומא צפוף אנפין-גומא דו

X R R R RP 
 

 מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת השפלה )על פי דנין(: .12

 גומא ארוך אגמון ימי עפעפית שרועה עבקנה נדיר לחך גדול

RR RP RP RP RP 

 דחנית התרנגולים דבשה מחורצת גרגר הנחלים גומא חום עלים-שנית קטנת

RP RP RP RP RP 

 חומעה משוננת
 מליסה רפואית כרפס ריחני כרפס הביצות

 מעוג מנוקד

RR RR RR RR RP 

 ערבז משובל מחודדתערבה  עטיינית קצרה עבדקן מצוי נענע משובלת

RP RP RP RP RP 

 ורבנה רפואית שנית מתפתלת שנית גדולה פרעושית ערבית פטל קדוש

RP RP RP RP RP 

    חמור מצויה-ירוקת ורוניקת המים
RP RP    
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 קידרון -: נחל שורק 7אתר מס' 
 

   182030/6363371מזרחי  "צ:נ. 1

 177710/638314מערבי  

 אפיק הנחל :קטגוריית בית גידול לח .2

נחל עונתי כולל מספר בריכות : הידרולוגי מצב .3
 במורד המקטע המחזיקות מים כל השנה

  בבריכה :המים איכות .4

 (21.8.17)נדגם בתאריך 

כבדה. עומק זורם בקרקע גרומוסולית  : הנחלמורפולוגי מבנה .5
מטרים, התשתית מורכבת מקרקע חרסיתית כבדה  5-הערוץ כ

וחלוקי נחל. הגדות מאופיינות גם כן בקרקע גרומוסולית כבדה 
 כאשר המטר התחתון שלהן אבני מאוד.

      מספר מגלשים הרוסים א. :מפגעים .6
 קריסת גדות לאורך חלק ניכר מגדה ימיןב.        

 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר:.  .7

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

PH EC (ds/m) TDS 
(ppm) 

מליחות 
(ppm) 

8 1.39 990 700 

http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 ערבז משובל  כף אווז ריחנית  דורת ארם צובא אגמון ימי    

 ערברבה שעירה  כרפס ריחני  השלחיןדחנית  אזנב מצוי

 פואה מצויה  כשות בת"מ הגה מצויה אמברוסיה מכונסת
 פטל קדוש לחך איזמלני  ורבנה רפואית   אמיך קוצני

 פספלון דו טורי  לכיד הנחלים ורוניקת המים  אספסת מצויה

 פרסיון גדול  לשישית הצבעים חבלבל השדה  אספרג ארוך עלים 

 פרע מסולסל מליסה רפואית  חוח עקוד אסתר מרצעני 

 פרעושית ערבית מרגנית השדה)כחול( חומעה יפה ארכובית הכתמים 

 קורטם דק מרקולית מצויה חומעה משוננת  ארכובית הציפורים 

 קייצת מסולסלת משיין גליליני חומעת החוף ארכובית שבטבטית
 קיפודן מצוי  נורית אסיה חלמית מצויה אשל היאור 

 קיקיון מצוי  נענע משובלת חנק מחודד  בוצין מפורץ

 קנה מצוי  נשרן צפוף חסת המצפן  בקיה תרבותית

 קנה סוכר מצרי  סולנום זיתני חפורית מוזרה ברומית ספרדית 

 קנרס סורי סולנום שחור  חפורית קטנה  ברקן סורי

 הגינהרגלת  סלק מצוי חרדל השדה גדילן מצוי

 שברק מלבין סרפד הכדורים חרדל לבן גומא ארוך 

 שברק משובל  עבדקן מצוי  חרצית עטורה גומא הפקעים

 שברק קוצני  עבקנה נדיר  טבק השיח  גומא צפוף 

 שומר פשוט  עבקנה שכיח  טיון דביק גזיר מזיק

 שיבולת שועל נפוצה עולש מצוי יבלית מצויה  גזר קיפח

 שיח אברהם מצוי עוקץ עקרב אירופי ינבוט השדה  דבשה לבנה

 שיטה כחלחלה עוקץ עקרב ריחני  ירבוז יווני דבשה מחורצת

 שיטה מלבינה  עטיינית קצרה  ירבוז מופשל דגנין מצוי

 שלמון יפואי עכנאי שרוע  ירבוז פלמר דו מוץ חום 

 שנית מתפתלת  עפעפית שרועה  ירבוז שרוע דו שן שעיר 

 שנית קטנת עלים  ערבה מחודדת  ירוקת חמור מצויה דודא רפואי 

 שעורת התבור      

 תולענית  דוקרנית       
 

 :הסקר מיני הצומח לקטגוריותכמותית של התפלגות  . 8

 

 

 

30%, 33, ח"בגל

,  18, סגטאלים
17%

7%, 8, רודראלים

טריסטריאלים  
,  30, מקומיים

28%

פולשים  
,  טריסטריאלים

11 ,10%

פולשים של  
, 4, ח"בגל

4%

מוגנים  
,  2, טריסטריאליים

2%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

2%, 2, בלבד
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 רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח: .9

 שנית קטנת עלים  ערבז משובל  מליסה רפואית  חומעה יפה אגמון ימי     
 תולענית  דוקרנית  ערברבה שעירה  משיין גליליני חומעה משוננת  ארכובית הכתמים 

  פטל קדוש נענע משובלת חומעת החוף גומא ארוך 
  פרעושית ערבית עבדקן מצוי  חנק מחודד  גומא צפוף 
  קנה מצוי  עבקנה נדיר  טיון דביק דבשה לבנה

  שברק משובל  עבקנה שכיח  כרפס ריחני  ורבנה רפואית  
  שנית מתפתלת  עטיינית קצרה  לחך איזמלני ורוניקת המים 

 
 רשימת מינים מוגנים: .10

 נורית אסיה

 ערבה מחודדת 

 שיח אברהם מצוי
 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .11

 שיטה מלבינה עפעפית שרועה עבקנה נדיר חומעת החוף גומא צפוף

R O RP R RP 
 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .12

 אגמון ימי מוץ חום-דו שיטה מלבינה עפעפית שרועה חומעת החוף

RR RP RP RP RP 

 דודא רפואי דבשה לבנה גומא ארוך אשל היאור ארכובית הכתמים

RP RP RP RP RP 

 ערבה מחודדת נענע משובלת מליסה רפואית חנק מחודד חומעה משוננת

RP RR RR RR RP 

 שברק מלבין רגלת הגינה קנרס סורי פואה מצויה ערברבה שעירה

RP RP RP RR RP 

 עלים-שנית קטנת אברהם מצוי-שיח עקרב ריחני-עוקץ ורוניקת המים שנית מתפתלת

RP RP RP RP RP 

     תולענית דוקרנית

RP     
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  נחל יבנה :8אתר מס' 

 מ' 26+גובה מוחלט: 173603/640163דרומי : "צנ .1
 מ'23+                 175002/641462צפוני  

 אפיק הנחל קטגוריית בית הגידול: .2

 נחל אכזב :הידרולוגי מצב .3

 לא נדגמו :המים איכות .4

מטרים מזרחית  100הנחל זורם  :מורפולוגי מבנה .5

לחולות יבנה בתוך קרקע הידרומורפית. עומק 

מטר במורדו.  3 -מטר במעלה המקטע ו 1.5הערוץ 

התשתית הידרומורפית ועליה לפרקים מצויה 

 סחופת חולית 

(. הקרקע 2017הנחל במהלך עבודות הסדרה )אוגוסט  :מפגעים .6

 לאורך הערוץ ובתוכו.נחשפה לחלוטין וערימות עפר פזורות 

 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 עוקץ עקרב אירופי ירבוז לבן דגנין מצוי אבוטילון תיאופרסטוס
 עוקץ עקרב ריחני  ירבוז מופשל דו מוץ חום  אגמון ימי         

 עוקץ עקרב שרוע ירבוז פלמר דורת ארם צובא אוג הבורסקאים  
 עטיינית קצרה  ירבוז שרוע דחנית השלחין  אזנב מצוי

 עכנאי שרוע  ירוקת חמור מצויה דטורה אכזרית אלמוות הכסף  

 עפעפית עגולת עלים כף אווז האשפות הגה מצויה אמיך קוצני
 עפעפית שרועה  לבנהכף אווז  זון אשון אמיתה גדולה 

 פטל קדוש כף אווז ריחנית  חבלבל השדה  אמיתה קיצית  
 פיקוס השיקמה כשות בת"מ חבלבל שעיר אספסת מצויה

 פספלון דו טורי  לחך איזמלני  חוח עקוד אספרג ארוך עלים 
 פרע מסולסל לכיד איטלקי חומעה יפה אסתר מרצעני 

 קוטב מצוי לכיד הנחלים  מסולסלתחומעה  ארכובית ארץ ישראלית
 קורטם דק לפופית משולשת חומעה משוננת  ארכובית הכתמים 

 קייצת מסולסלת לשישית הצבעים חלמית מצויה ארכובית הציפורים 
 קיקיון מצוי מלוח דיוויס  חנק מחודד  ארכובית שבטבטית

 קנה מצוי  משיין גליליני חסת המצפן  אשל היאור
 רגלת הגינה ניסנית זיפנית חפורית מוזרה  מפורץבוצין 

 שברק קוצני  נרקיס מצוי חרדל השדה ברומית ספרדית
 שומר פשוט  נשרן צפוף חרדל לבן ברומית עקרה

 שיבולת שועל נפוצה סולנום זיתני חרצית עטורה גדילן מצוי
 שלמון יפואי  סולנום שחור טופח ירושלים גומא הפקעים

 שעורת התבור סלק מצוי טיון דביק גזיר מזיק
 שרביטן ריסני עבקנה שכיח  טיונית החולות גזר קיפח

 תולענית  דוקרנית עולש מצוי יבלית מצויה  גלונית פלשתית

       דבשה מחורצת

 

 :הסקר מיני הצומח לקטגוריות כמותית של התפלגות .8

 

 

 

 

 

19%, 17, ח"בגל

,  22, סגטאלים
25%

,  רודראלים
9 ,10%

טריסטריאלים  
20%, 18, מקומיים

פולשים  
,  טריסטריאלים

8 ,9%

פולשים של  
5%, 4, ח"בגל

מוגנים  
,  2, טריסטריאליים

2%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

3%, 3, בלבד

אדומים בבתי  
גידול שאינם  

1%, 1, לחים

קרקעות  
,  חוליות לחות

3 ,3%

נטועי אדם ופליטי  
3%, 3, תרבות
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 גידול לח:רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית  .9

 עטיינית קצרה  משיין גליליני טיון דביק חומעה מסולסלת אגמון ימי         

 פטל קדוש עבקנה שכיח  לחך איזמלני  חומעה משוננת  ארכובית הכתמים 

 קנה מצוי  עוקץ עקרב שרוע מלוח דיוויס חנק מחודד  חומעה יפה

 תולענית  דוקרנית    

 

 רשימת מינים מוגנים: .10

 נרקיס מצוי          
 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .11

 עלים-עפעפית עגולת עפעפית שרועה חומעה מסולסלת גלונית פלשתית אבוטילון תיאופרסטוס

R R R R R 
 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .12

 עלים-עפעפית עגולת עפעפית שרועה מוץ חום-דו חומעה מסולסלת אבוטילון תיאופרסטוס

RR RP RP RP RR 

 דטורה אכזרית אשל היאור ארכובית הכתמים אוג הבורסקאים אגמון ימי

RP RR RP RP RP 

 נרקיס מצוי מלוח דיוויס חנק מחודד חומעה משוננת חבלבל שעיר

RP RP RR RR RP 

  תולענית דוקרנית עקרב שרוע-עוקץ עקרב ריחני-עוקץ רגלת הגינה

RR RP RP RP  
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 (4נחל גמליאל עד כביש נ.רובין מז' )ממפגשו עם  –נחל שורק  :9אתר מס' 
 

 

 11+גובה מוחלט: 176241/647183מזרחי  "צ:נ .1
 מ'

 8+                 175791/648047מערבי 

 מ'

  אפיק הנחל קטגוריית בית גידול לח: .2

נחל עונתי בעל מופע קיץ של  :הידרולוגי מצב .3
מנביעות בספיקה  -בריכות נחל מוזנות מי תהום

 משתנה

 בריכה מייצגת :המים איכות .4

 (3.7.17)נדגם בתאריך 

 

תל מחוז, כתף גדה שמאל גובלת בדיונות מיוצבות. הנחל חותר ברכס הכורכר של   :מורפולוגי מבנה .5
מטרים. התשתית מורכבת מקרקע סילט חולי, בגדות קרקע חרסית בינונית וקלה  5עומק הערוץ 

  ס"מ 40שבתוכן שכבת נזאז בעובי של עד 
 גלישות תכופות של שפכים גולמיים מתחנת הסניקה של רחובות א. :מפגעים .6

 פסולת בניין באפיק ב.       
 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

PH EC (ds/m) TDS 
(ppm) 

מליחות 
(ppm) 

8.1 1.83 1260 930 

http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 ירבוז לבן חבלבל השדה  גומא צפוף  אוג הבורסקאים  

 ירבוז מופשל חבלבל שעיר גזיר מזיק אזנב מצוי

 ירבוז פלמר חוח עקוד גזר קיפח איקליפטוס המקור

 ירבוז שרוע חומעה יפה גרגר הנחלים אל ציצית לבנה   

 ירוקת חמור מצויה חומעה מסולסלת דבשה לבנה  אמברוסיה מכונסת 

 כשות בת"מ חומעה משוננת  דבשה מחורצת אמיך קוצני

 לשישית הצבעים חורשף מצויץ הודיתדגנה  אמיתה קיצית  

 נשרן צפוף חלמית מצויה דגנין מצוי אספסת מצויה

 סולנום בת"מ חנק מחודד  דו מוץ חום  ישראלי-אספרג ארץ

 סולנום זיתני חסת המצפן  דו שן שעיר  אספרג ארוך עלים 

 סולנום שחור חפורית מוזרה  דוחן זוחל אסתר מרצעני 

 סלק מצוי חפורית קטנה  דורה רותמית  ארכובית הכתמים 

 עבקנה נדיר  חצב מצוי דורת ארם צובא ארכובית הציפורים 

 עדשת המים גיבנת  חרדל השדה דחנית השלחין  ארכובית משונשנת 

 עטייינית בת"מ חרדל לבן דחנית התרנגולים  ארכובית שבטבטית

 קייצת מסולסלת חרצית עטורה דטורה זקופת פרי   אשל היאור

 קערורית סגולה טבק השיח  הגה מצויה בוצין מפורץ

 שיבולת שועל נפוצה טיון דביק ורבנה רפואית   בקיה תרבותית

 שעורת התבור טיונית החולות ורד צידוני ברומית ספרדית

 דוקרניתתולענית   יבלית מצויה  ורוניקת המים  גדילן מצוי

   ינבוט השדה  זהבית שרונית גומא הפקעים

 
 :הסקר מיני הצומח לקטגוריותכמותית של התפלגות  .8

 

 

 

 

 

23%, 19, ח"בגל

,  14, סגטאלים
17%

,  רודראלים
7 ,8%

טריסטריאלים  
25%, 21, מקומיים

פולשים  
,  11, טריסטריאלים

13%

פולשים של  
1%, 1, ח"בגל

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

4%, 3, בלבד

מוגנים  
,  טריסטריאליים

2 ,2%

,  1, ח"אדומים בבגל
1%

אדומים בבתי גידול  
,  1, שאינם לחים

1%

קרקעות חוליות  
1%, 1, לחות

נטועי אדם 
ופליטי  

, 3, תרבות
4%
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 רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח: .9

 תולענית  דוקרנית חנק מחודד  דוחן זוחל ישראלי-אספרג ארץ
 טיון דביק ורבנה רפואית   ארכובית הכתמים 
 עבקנה נדיר  ורוניקת המים  ארכובית משונשנת 

 עדשת המים גיבנת  חומעה יפה גומא צפוף 
 תולענית  דוקרנית חומעה מסולסלת גרגר הנחלים
 עדשת המים גיבנת חומעה משוננת דבשה לבנה

 
 

 רשימת מינים אדומים: .10
 ורד צידוני

 
 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .11

-ארץאספרג 
 חומעה מסולסלת זהבית שרונית ורד צידוני גומא צפוף ישראלי

R R RP R R 

         עבקנה נדיר

RP         
 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .12

 מוץ חום-דו
-אספרג ארץ

 חומעה מסולסלת זהבית שרונית ורד צידוני ישראלי

RP RP RR RR RP 

 גרגר הנחלים אשל היאור ארכובית משונשנת ארכובית הכתמים הבורסקאיםאוג 

RR RP RP RP RR 

 חורשף מצויץ חומעה משוננת חבלבל שעיר דוחן זוחל דבשה לבנה

RP RP RP RP RP 

   תולענית דוקרנית ורוניקת המים קערורית סגולה חנק מחודד

RR RP RP RP   
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 נ.רובין מרכז )מנבי רובין למפגש עם תעלת ההקלה( –נחל שורק  :10אתר מס' 
 

  

 מ' 8+גובה מוחלט: 175008/648804 מזרחי "צ:נ .1
 מ' 7+                    173757/649679מערבי 

 אפיק הנחל קטגוריית בית גידול לח: .2

 נביעה מעיינות רובין-איתן, מקור :הידרולוגי מצב .3

 : המים איכות .4

 (21.8.17)נדגם בתאריך 

חולות  בגבול הצפוני שלהנחל זורם  :מורפולוגי מבנה .5
חתך הקרקע בנחל אחיד ומורכב מקרקע הידרומורפית כבדה. עומק .פלמחים
 הנביעה הגדה שמאל כמטר מעל לקרקעית.  מטרים. 5 -הערוץ כ

    לא נצפו :מפגעים .6
 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

PH EC (ds/m) TDS 
(ppm) 

מליחות 
(ppm) 

8.4 0.86 610 410 

http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 יבלית מצויה  הגה מצויה גומא ארוך  אגמון ימי    

 ינבוט השדה  ורבנה רפואית   גומא הפקעים אזנב מצוי

 ירבוז לבן ורוניקת המים  גומא הפרקים  איקליפטוס המקור

 ירבוז מופשל חבלבל השדה גומא הקרקפת  אל ציצית לבנה   

 ירבוז פלמר חבלבלן המשוכות  גומא חום  אלת המסטיק

 ירבוז שרוע חוח עקוד גומא צפוף  אמיך קוצני

 ירוקת חמור מצויה חומעה יפה גומא ריחני  אספסת מצויה

 כשות בת"מ חומעה מסולסלת  גזיר מזיק ישראלי-אספרג ארץ

 לשישית הצבעים חומעה משוננת  גזר קיפח אספרג ארוך עלים 

 נשרן צפוף חלמית מצויה גלונית פלשתית אסתר מרצעני 

 סולנום שחור חנק מחודד  גרגר הנחלים אצבען מאדים

 סלק מצוי חסת המצפן  דבשה לבנה  ארכובית הכתמים 

 עבקנה נדיר  חפורית מוזרה  דבשה מחורצת ארכובית הציפורים 

 עדשת המים גיבנת  חפורית קטנה  דגנה הודית ארכובית משונשנת 

 עדשת מים זעירה חרדל השדה דגנין מצוי ארכובית שבטבטית 

 עטייינית בת"מ חרדל לבן דו מוץ חום  אשל היאור

 פלגית שיחנית חרצית עטורה דוחן אשון בוצין מפורץ

 קייצת מסולסלת טבק השיח  דוחן זוחל  בקיה תרבותית

 שיבולת שועל נפוצה טוריים מצויים דורה רותמית  ברומית ספרדית

 שעורת התבור טיון דביק דורת ארם צובא ברומית עקרה

 תולענית  דוקרנית החולותטיונית  דחנית השלחין  שיבולית-ברומית קצרת

     דחנית התרנגולים  גדילן מצוי

 
 :הסקר מיני הצומח לקטגוריותכמותית של התפלגות  .8

 
 
 
 
 
 

29%, 24, ח"בגל

,  15, סגטאלים
18%

9%, 7, רודראלים

טריסטריאלים  
,  19, מקומיים

23%

פולשים  
,  8, טריסטריאלים

10%

פולשים של  
3%, 2, ח"בגל

מוגנים  
,  1, טריסטריאליים

1%

אדומים  
בבתי גידול  
,  שאינם לחים

1 ,1%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

2%, 2, בלבד

נטועי אדם ופליטי  
4%, 3, תרבות
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 רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח: .9

 חומעה מסולסלת גומא צפוף אגמון ימי
 חומעה משוננת גרגר הנחלים ישראלי-אספרג ארץ

 חנק מחודד דבשה לבנה ארכובית הכתמים
 טיון דביק דוחן זוחל ארכובית משונשנת

 עבקנה נדיר ורבנה רפואית שיבולית-ברומית קצרת
 עדשת המים גיבנת ורוניקת המים גומא ארוך
 פלגית שיחנית חומעה יפה גומא חום

 

 (:1999רשימת מינים נדירים )על פי פרגמן  .10

 ישראלי-ארץאספרג 
-ברומית קצרת

 חומעה מסולסלת גלונית פלשתית גומא צפוף שיבולית

R R R R R 

         עבקנה נדיר

RP         
 

 רשימת מינים נדירים עבור גלילת פלשת )על פי דנין(: .11

 מוץ חום-דו
-אספרג ארץ

 ישראלי
-ברומית קצרת

 אגמון ימי חומעה מסולסלת שיבולית

RP RP RP RP RP 

 אשל היאור תולענית דוקרנית ארכובית משונשנת ארכובית הכתמים אלת המסטיק

RP RP RP RP RP 

 דבשה לבנה גרגר הנחלים גומא חום גומא הפרקים גומא ארוך

RP RR RP RR RP 

 פלגית שיחנית חנק מחודד חומעה משוננת חבלבלן המשוכות דוחן זוחל

RP RR RP RR RR 

         ורוניקת המים

RP         
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 נ.רובין מערב -נחל שורק :11אתר מס' 

https://www.google.co.il/maps

 

 מטר 4+גובה מוחלט: 173245/649804 "צ:נ  .1

 אפיק הנחל קטגוריית בית גידול לח: .2

 נחל איתן :הידרולוגי מצב .3

 לא נדגמו :המים איכות .4

הנחל זורם בין חולות  :מורפולוגי מבנה .5
פלמחים לחולות ראשון לציון. הקרקע 

 הידרומורפית.
 לא נצפו :מפגעים .6

 
מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י  .7

  קטגוריות הסקר:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 זוחלתליפיה  שועל ארוך-זנב  בוצין מפורץ אגמון ימי   

 לפופית משולשת חומעה יפה בן חיטה שרוני אזדרכת מצויה 

 לשישית הצבעים חומעה מגובבת ? בקיה תרבותית אזנב מצוי

 מלוכיה נאכלת חומעה משוננת  ברומית ספרדית אטד החוף

 מרגנית השדה )זן כתום( חלמית מצויה גדילן מצוי איקליפטוס המקור

 נענע משובלת חמציץ נטוי הפקעיםגומא  אל ציצית לבנה 

 נשרן צפוף חנק מחודד  גומא חום  אלמוות הכסף 

 סולנום שחור חסת המצפן  גזיר המפרקים אמיך קוצני

 סלק מצוי חרדל לבן גזיר מזיק אמיתה קיצית  

 סמר מחוייץ חרצית דביקה גזר החוף אספסת מצויה

 עבקנה נדיר  עטורהחרצית  געדת הביצות ישראלי-אספרג ארץ

 עדשת המים גיבנת  טיון דביק גרניון הארגמן אספרג ארוך עלים 

 פלגית שיחנית טיונית החולות דבקה זיפנית אסתר מרצעני 

 קייצת מסולסלת יבלית מצויה  דגנין מצוי ארכובית ארץ ישראלית

 שיבולת שועל נפוצה ירבוז מופשל דו פרק חופי ארכובית הכתמים 

 שעורת התבור ירבוז שרוע דלעת נחש מצויה ארכובית הציפורים 

 תולענית  דוקרנית כף זאב אירופית  ורבנה רפואית   ארכובית שבטבטית 
     זון אשון אשל היאור

 
 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .8
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29%, 19, ח"בגל

,  6, סגטאלים
9%

,  7, רודראלים
11%

טריסטריאלים  
31%, 20, מקומיים

פולשים  
,  טריסטריאלים

6 ,9%

פולשים  
של  

,  ח"בגל
2 ,3%

מוגנים  
,  טריסטריאליים

1 ,1%

,  1, ח"אדומים בבגל
2%

אדומים בבתי גידול  
,  1, שאינם לחים

2%

נטועי אדם ופליטי  
3%, 2, תרבות



   
 
 

55 
 

 
 לקטגוריית בית גידול לח:רשימת המינים המקומיים המשויכים  .9

 
 ליפיה זוחלת חומעה יפה אגמון ימי    

 סמר מחוייץ חומעה מגובבת  ישראלי-אספרג ארץ

 עבקנה נדיר חומעה משוננת  ארכובית הכתמים 

 עדשת המים גיבנת חנק מחודד  גומא חום 

 פלגית שיחנית טיון דביק ורבנה רפואית  

 תולענית  דוקרנית כף זאב אירופית  שועל ארוך-זנב 

 נענע משובלת
 
 

 
 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .10

 מלוכיה נאכלת חרצית דביקה חומעה מגובבת געדת הביצות ישראלי-אספרג ארץ

R RR R RP RR 

         עבקנה נדיר

RP         

 

 

 :)על פי דנין(מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת  .11

 חרצית דביקה חומעה מגובבת געדת הביצות ישראלי-אספרג ארץ חיטה שרוני-בן

RP RP RR RP RR 

 ארכובית הכתמים אטד החוף אגמון ימי נחש מצויה-דלעת מלוכיה נאכלת

RR RR RP RP RP 

 דבקה זיפנית גרניון הארגמן גזיר המפרקים גומא חום אשל היאור

RP RP RP RR RP 

 פלגית שיחנית נענע משובלת ליפיה זוחלת חנק מחודד חומעה משוננת

RP RR RP RR RR 

  תולענית דוקרנית סמר מחויץ זאב אירופית-כף שועל ארוך-זנב
RP RR RR RP  
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https://www.google.co.il/maps 

  השפך לים –נחל שורק  :12אתר מס' 

 

 מטר 2+ גובה מוחלט: 172556/649892 "צ:נ .1

 אפיק הנחל גידול לח:קטגוריית בית  .2

 איתן :הידרולוגי מצב .3

 לא נדגמו :המים איכות .4

 שפך השורק לים התיכון. :מורפולוגי מבנה .5
 בקיץ גלי הים יוצרים   .6

 סכר חולי המונע זרימה על קרקעית לים, בחורף 
 הסכר נפרץ עם 

 זרימות הנחל. הקרקע חולית.
 לא נצפו :מפגעים .7
 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(



   
 
 

57 
 

 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 מדחול דוקרני חבלבלן המשוכות  ברומית ספרדית אגמון הכדורים 

 משובלתמחטנית  חמציץ נטוי ברומית שעירה אזנב מצוי

 מרווה משולשת חנק מחודד  גדילן מצוי אטד החוף

 מרור הגינות חסת המצפן גומא הפקעים אלמוות הכסף  

 סולנום שחור טיונית החולות גזיר מזיק אמיך קוצני

 קייצת מסולסלת יבלית מצויה דגנין מצוי אספסת מצויה

 נפוצהשיבולת שועל  ידיד חולות מצוי דו פרק חופי אסתר מרצעני 

 שיח אברהם מצוי כמנון קיפח זנב קשתני-דק ארכובית הציפורים 

 תולענית  דוקרנית כשות בת"מ זון אשון אשל היאור

       בוצין מפורץ

 

 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .9
 

 
 
 
 
 

 רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח: .10

 תולענית  דוקרנית חנק מחודד זנב קשתני-דק אגמון הכדורים  

 
 בבית גידול לח: רשימת מינים מוגנים .11

 שיח אברהם מצוי

 
 מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין(: .12

 כמנון קיפח חנק מחודד חבלבלן המשוכות אשל היאור אטד החוף

RP RP RR RR RR 

   תולענית דוקרנית אברהם מצוי-שיח מדחול דוקרני חולות מצוי -ידיד

RP RP RP RP   

 

  

14%, 5, ח"בגל

11%, 4, סגטאלים

,  5, רודראלים
טריסטריאלים  14%

34%, 12, מקומיים

פולשים  
,  3, טריסטריאלים

9%

מוגנים  
,  2, טריסטריאליים

6%

פולשים של  
3%, 1, ח"בגל

קרקעות חוליות  
9%, 3, לחות
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https://www.google.co.il/maps 

  תעלת הקלה ואפנדיקס :13אתר מס' 

 האתר ממוקם בביצת השורק המשוקמת!

 3+  גובה מוחלט: 173572/649877:מערבי  נ"צ .1
 מ'

  )ליד שער הבסיס( 174243/649734מזרחי 
 מ' 4+

 אפיק נחל גידול לח:קטגורית בית  .2

 איתן :הידרולוגי מצב .3

לא נדגמו. עודפים של מתקן : המים איכות .4
ההתפלה, לעיתים קולחין באיכות שניונית 

 מהשפד"ן.

האתר מצוי בשטח ששוקם  :מורפולוגי מבנה .5
 לאחרונה 

  לא נצפו  :מפגעים .6
 

 קטגוריות הסקר:מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 סמר מחוייץ  ירבוז שרוע גזר קיפח אגמון ימי    

 עבדקן מצוי  ירוקת חמור מצויה געדת הביצות אגמון האגם

 עולש מצוי כדורן ענף  דבשה לבנה אגמון הכדורים  

 עוקץ עקרב אירופי  כף אווז ריחנית  דגנין מצוי אולדנית הכף   

 עוקץ עקרב ריחני צפרדע אזמלנית-כף דו מוץ חום  אזדרכת מצויה  

 עטיינית קצרה  כריך מחולק דו פרק חופי אזנב מצוי

 עכובית הגלגל כריך שחום דו שן שעיר איקליפטוס המקור

 עכנאי שרוע  כשות בת"מ דוחן זוחל  אל ציצית לבנה   

 עליעב חלוד לוטוס שעיר דורה רותמית  אלמוות הכסף  

 עפעפית עגולת עלים אונות -לוניאה דקת  דורת ארם צובא אמיך קוצני

 ערבה מחודדת לחך איזמלני דחנית התרנגולים אספסת מצויה

 ערבז משובל ליפיה זוחלת דרכנית שעירה אספרג ארוך עלים 

 ערברבה שעירה הנחליםלכיד  הגה מצויה אסתר מרצעני 

 פטל קדוש  לכיד קוצני  ורבנה רפואית   אצבען מאדים

 פילגון מצוי לפופית משולשת ורד צידוני ארכובית הכתמים 

 פלגית שיחנית לשישית הצבעים ורוניקה לבנה ארכובית הציפורים 

 פספלון דו טורי  מחטנית משובלת חבלבל השדה  ארכובית מחודדת  

 פרעושית ערבית  מלוח דיוויס  חוח עקוד ארכובית משונשנת 

 ציפורנית שחומה מלוכיה נאכלת חומעה יפה ארכובית שבטבטית

 קורטם דק מלחית אשלגנית חומעה משוננת אשבל הביצה

 קייצת מסולסלת מרגנית השדה )זן כתום( חומעת החוף אשל היאור

 קיקיון מצוי מרור מכחיל מצויהחלמית  בוצין מפורץ

 קנה מצוי  מרור עדין חנק מחודד  אפר מצוי-בן 

 קנרס סורי מררית החוף חסת המצפן  בקיה תרבותית

 רגלת הגינה נהרונית צפה חפורית מוזרה  ברומית ספרדית 

 שברק מלבין  ניסנית שיכנית חפורית קטנה  שיבולית-ברומית קצרת

 שברק משובל  נסמנית קיפחת השדהחרדל  גדילן מצוי

 שברק קוצני  נענע הכדורים חרדל לבן גומא ארוך 

 שוש קוצני נענע משובלת טבק השיח אנפין-גומא דו

 שיבולת שועל נפוצה נפית כפופה טיון דביק גומא הפקעים

 שיטה כחלחלה נשרן צפוף טיונית החולות גומא הפרקים 

 שיטת המשוכות סולנום זיתני יבלית מצויה  גומא חום 

 שנית גדולה  סולנום שחור ינבוט השדה  גומא מגובב 

 שנית מתפתלת  סוף מצוי  ירבוז לבן גומא ננסי

 שנית קטנת עלים  סמר חד ירבוז מופשל גומא צפוף 

 תולענית  דוקרנית סמר ימי ירבוז פלמר גומא ריחני

 תלתן הפוך     גזיר מזיק
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 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .8

 
 רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח: .9

 סמר ימי ורבנה רפואית   אגמון ימי
 סמר מחוייץ  ורוניקה לבנה אגמון האגם

 עבדקן מצוי  חומעה יפה אגמון הכדורים  
 עטיינית קצרה  חומעה משוננת ארכובית הכתמים 
 עליעב חלוד חומעת החוף ארכובית מחודדת  
 ערבז משובל חנק מחודד  ארכובית משונשנת 

 ערברבה שעירה טיון דביק אשבל הביצה
 פטל קדוש  כריך מחולק אפר מצוי-בן 

 פלגית שיחנית כריך שחום שיבולית-ברומית קצרת
 פרעושית ערבית  לחך איזמלני גומא ארוך 

 ציפורנית שחומה ליפיה זוחלת אנפין-גומא דו
 קנה מצוי  מלוח דיוויס  גומא הפרקים 

 שברק משובל  מרור מכחיל גומא חום 
 שוש קוצני נסמנית קיפחת גומא ננסי

 שנית גדולה  נענע הכדורים גומא צפוף 
 שנית מתפתלת  נענע משובלת דבשה לבנה
 שנית קטנת עלים  סוף מצוי  דוחן זוחל 

 תולענית  דוקרנית סמר חד 
 

 :בבית גידול לח רשימת מינים מוגנים .10

 ערבה מחודדת נהרונית צפה צפרדע אזמלנית-כף

 
 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .11

 ארכובית מחודדת אולדנית הכף אפר מצוי-בן
-ברומית קצרת

 אנפין-גומא דו שיבולית

R RR RR R X 

 כדורן ענף חומעת החוף ורד צידוני געדת הביצות גומא צפוף

R RR RP O RR 
 נענע הכדורים נסמנית קיפחת מרור עדין מלוכיה נאכלת צפרדע אזמלנית-כף

R RR R RR R 

 עליעב חלוד
-עפעפית עגולת

       עלים

R R       
  

39%, 56, ח"בגל

,  סגטאלים
16 ,11%

,  רודראלים
7 ,5%

טריסטריאלים  
,  26, מקומיים

18%

פולשים  
,  טריסטריאלים

13 ,9%

פולשים של  
4%, 6, ח"בגל

אדומים  
,  ח"בבגל

4 ,3%

מוגנים  
,  טריסטריאליים

2 ,1%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

4%, 5, בלבד קרקעות  
,  חוליות לחות

6 ,4%

נטועי אדם ופליטי  
2%, 3, תרבות
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 :דנין(מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי  .12

 ארכובית מחודדת אולדנית הכף מוץ חום-דו
-ברומית קצרת

 געדת הביצות שיבולית

RP RR RR RP RR 

 חומעת החוף ארכובית הכתמים ורד צידוני אגמון האגם אגמון ימי

RP RR RR RP RR 

 גומא ארוך כדורן ענף אשל היאור אשבל הביצה ארכובית משונשנת

RP RR RP RR RP 
 מלוכיה נאכלת גומא ננסי גומא חום גומא הפרקים צפרדע אזמלנית-כף

RR RR RP RR RR 

 ורוניקה לבנה נסמנית קיפחת דוחן זוחל דבשה לבנה מרור עדין

RR RP RP RR RP 

 עליעב חלוד חנק מחודד נענע הכדורים חומעה משוננת
-עפעפית עגולת

 עלים

RP RR RR RR RR 

 מרור מכחיל מלוח דיוויס ליפיה זוחלת שחוםכריך  כריך מחולק

RP RR RP RR RP 

 סמר ימי סמר חד נפית כפופה נענע משובלת נהרונית צפה

RP RR RP RP RR 

 קנרס סורי ציפורנית שחומה פלגית שיחנית ערברבה שעירה ערבה מחודדת

RP RP RR RP RP 

 מתפתלתשנית  שנית גדולה שוש קוצני שברק מלבין רגלת הגינה

RR RP RR RP RP 

 עלים-שנית קטנת עקרב ריחני-עוקץ סמר מחויץ אונות-לוניאה דקת תלתן הפוך

RP RP RR RP RP 

         תולענית דוקרנית

RP         
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 מעיינות אי הצבים :14אתר מס' 
 

 

 11+ גובה מוחלט: 173757/649679 "צ:נ  .1
 מטר

 אפיק הנחל גידול לח:קטגורית בית  .2

 איתן :הידרולוגי מצב .3

 לא נדגמו :המים איכות .4

חפירה מלאכותית אשר  :מורפולוגי מבנה .5
הפרידה את אי הצבים מהיבשה חשפה את 

האקויפר השעון. האתר ממוקם על הגדה 
 1200השמאלית המצוקית של חפיר זה בשטח 

 מ"ר.
 לא נצפו מפגעים: .6

 
 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

http://www.govmap.gov.il 
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 סלק מצוי חסת המצפן גומא ארוך  אסתר מרצעני 
 קייצת מסולסלת חרדל לבן גומא הפקעים ארכובית הציפורים 

 שיבולת שועל נפוצה טיונית החולות גזיר מזיק היאוראשל 
 תולענית  דוקרנית יבלית מצויה דגנין מצוי ברומית ספרדית 

   ירבוז שרוע זנב ארנבת ביצני שיבולית-ברומית קצרת
   סולנום שחור חומעת ראש הסוס גדילן מצוי

 

 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .8
 

 
 

 המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח:רשימת  .13

 שיבולית-ברומית קצרת

 גומא ארוך 

 תולענית  דוקרנית
 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .15

 שיבולית-ברומית קצרת

R 
 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .16

-ברומית קצרת
 שיבולית

 היאוראשל 
 תולענית דוקרנית גומא ארוך

RP RP RP RP 
 

14%, 3, ח"בגל

18%, 4, סגטאלים

14%, 3, רודראלים
טריסטריאלים  

23%, 5, מקומיים
פולשים  

,  טריסטריאלים
3 ,14%

פולשים של  
4%, 1, ח"בגל

מוגנים  
,  טריסטריאליים

1 ,4%

קרקעות חוליות  
4%, 1, לחות

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

5%, 1, בלבד
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 נחל גמליאל מזרח :15אתר מס' 

http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  

 

  

 37+גובה מוחלט: 179707/638452 מזרחי "צ:נ .1
 מטר
 26+                  178243/640826מערבי   
 מטר

 אפיק הנחל קטגורית בית גידול  לח: .2

 נחל עונתי :הידרולוגי מצב .3

 נדגמולא  :המים איכות .4

הנחל חותר בסמוך לגבעות  :מורפולוגי מבנה .5
 5הכורכר של הכפר הנטוש מר'ר. עומק הערוץ 
מטרים. חתך הקרקע אחיד ומורכב מחרסית 

 בינונית, תשתית הערוץ אבנית.
 א. בגדה שמאל גידולי מטעים מגיעים עד כתף הגדה :מפגעים .6

 פסולת בניין בערוץב.  
 ג. קריסת גדות לאורך גדה שמאל מסכנת את התנועה בציר המקביל 

 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 כדן נאה חלבלוב סמור גזר קיפח אגמון ימי    

 כשות בת"מ חלמית מצויה גרניון הפקעות אזנב מצוי

 ליפיה זוחלת חסה כחולת פרחים  דבשה לבנה  אמיך קוצני

 לשישית הצבעים חסת המצפן  דגנין מצוי אספסת מצויה

 נוניאה כרסנית חפורית מוזרה  דו מוץ חום  אספרג ארוך עלים 

 נשרן צפוף חפורית קטנה  דו שן שעיר  אספרג החורש 

 סולנום זיתני חרדל השדה דודא רפואי אסתר מרצעני 

 סולנום שחור חרדל לבן דורת ארם צובא ארכובית הציפורים 

 סלק מצוי חרצית עטורה דטורה אכזרית ארכובית שבטבטית 

 עבקנה נדיר  טבק השיח  דרדר מצוי אשל היאור

 עטיינית עטופה טיון דביק מצויההגה  אשל הפרקים

 פיגמית מצויה יבלית מצויה  ורבנה רפואית  בוצין מפורץ

 קייצת מסולסלת ינבוט השדה  ורוניקת המים  בקיה תרבותית

 רוש עקוד ירבוז לבן חבלבל המשי ברומית ספרדית 

 שיבולת שועל נפוצה ירבוז מופשל חבלבל השדה  בת יבלית מצרית 

 שעורת התבור ירבוז פלמר חבלבל שעיר  מצויגדילן 

 תאנה פקאזי ירבוז שרוע חוח עקוד גומא הפקעים

 תולענית  דוקרנית ירוקת חמור מצויה חומעה יפה גומא מניפני

     חומעה מסולסלת  גזיר מזיק

 
 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .8

 

 
 

 

 

 

15%, 11, ח"בגל

18%, 13, סגטאלים

,  8, רודראלים
11%

טריסטריאלים  
32%, 23, מקומיים

פולשים  
,  8, טריסטריאלים

11%

פולשים של  
3%, 2, ח"בגל

מוגנים  
,  3, טריסטריאליים

4%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

4%, 3, בלבד

קרקעות חוליות  
1%, 1, לחות

נטועי אדם 
,  ופליטי תרבות

1 ,1%
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 המשויכים לקטגוריית בית גידול לח:רשימת המינים המקומיים   .9

 עטיינית עטופה ורוניקת המים טיון דביק אגמון ימי

תולענית   חומעה יפה ליפיה זוחלת דבשה לבנה
 דוקרנית

  חומעה מסולסלת עבקנה נדיר ורבנה רפואית

  

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .17

 עבקנה נדיר חומעה מסולסלת

R RP 
 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .18

 אשל היאור אגמון ימי חומעה מסולסלת ורוניקת המים מוץ חום-דו

RP RP RP RP RP 

 דטורה אכזרית דודא רפואי דבשה לבנה גרניון הפקעות אשל הפרקים

RR RR RP RP RP 

 רוש עקוד כרסניתנוניאה  ליפיה זוחלת חלבלוב סמור חבלבל שעיר

RP RR RP RR RR 

-חסה כחולת
     תולענית דוקרנית כדן אשכולי פרחים

RR RR RP     
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 נחל גמליאל מערב :16אתר מס' 
 

 

          מ' 16+ גובה מוחלט: 177867/644759מזרחי  "צ:נ. 1

 מ' 14+               176967/646443מערבי 

 אפיק הנחל :גידול לחקטגורית בית  .1

נחל עונתי עם בריכות המחזיקות  :הידרולוגי מצב .2
 מים כל השנה

 עכירות בינונית וסירחון קל :המים איכות .3

 (21.8.17)נדגם בתאריך 

במישורי ההצפה של הנחל זורם  :מורפולוגי מבנה .4
מטרים. תשתית האפיק  5-בקעת עיינות. עומקו כ

קרקע סיין חולי. בגדות קרקע סיין חולי עם שכבה 
  חולית בחלקן התחתון.

 פסולת בניין בערוץ :מפגעים .6
 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

PH EC (ds/m) TDS 
(ppm) 

מליחות 
(ppm) 

7.8 1.3 930 660 

http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 לוף ירוק חומעה משוננת  גזיר מזיק אגמון ימי    

 לחך איזמלני חלבלוב משונשן גזר זהוב  אזנב מצוי

 ליפיה זוחלת חלבלוב סמור גזר קיפח אמיך קוצני

 לכיד הנחלים  חלמית מצויה דגנין מצוי אספסת מצויה

 לשישית הצבעים חסת המצפן  דו מוץ חום  ישראלי-אספרג ארץ

 נרקיס מצוי חפורית מוזרה  דורה רותמית אסתר מרצעני 

 נשרן צפוף חרדל לבן דורת ארם צובא ארכובית הציפורים 

 סולנום זיתני חרצית עטורה דרדר מצוי ארכובית משונשנת 

 סולנום שחור טיון דביק הגה מצויה ארכובית סנגלית

 מצויסלק  טיונית החולות ורבנה רפואית  ארכובית שבטבטית 

 עבקנה נדיר יבלית מצויה  ורוניקה סורית אשבל הביצה

 חתול מצויות-ציפורני  ינבוט השדה  זיף נוצה חבוי אשל היאור

 קייצת מסולסלת ירבוז לבן זקנן שעיר  בוצין מפורץ

 קצח ריסני ירבוז מופשל חבלבל השדה  בקיה תרבותית

 עקודרוש  ירבוז פלמר חבלבל שעיר  בקיית הביצות

 שיבולת שועל נפוצה ירבוז שרוע חוח עקוד ברומית ספרדית 

 שעורת התבור כדן נאה חומעה יפה גדילן מצוי

 תולענית  דוקרנית כשות בת"מ חומעה מסולסלת  גומא הפקעים

       גומא צפוף 

 
 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .8

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25%, 18, ח"בגל

,  12, סגטאלים
16%

,  7, רודראלים
10%

טריסטריאלים  
27%, 20, מקומיים

פולשים  
,  טריסטריאלים

8 ,11%

פולשים של  
3%, 2, ח"בגל

מוגנים  
,  טריסטריאליים

1 ,1%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

6%, 4, בלבד

נטועי אדם ופליטי  
1%, 1, תרבות
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 המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח:רשימת המינים  .9

 עבקנה נדיר לוף ירוק בקיית הביצות אגמון ימי

 תולענית  דוקרנית לחך איזמלני גומא צפוף ישראלי-אספרג ארץ

 חומעה משוננת ורבנה רפואית ארכובית משונשנת

 טיון דביק חומעה יפה ארכובית סנגלית

 ליפיה זוחלת חומעה מסולסלת אשבל הביצה

 

 :בבתי גידול לחים רשימת מינים מוגנים .10

 נרקיס מצוי

 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .11

 עבקנה נדיר חומעה מסולסלת גומא צפוף ארכובית סנגלית ישראלי-אספרג ארץ

R RP R R RP 
 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .12

 אגמון ימי חומעה מסולסלת ארכובית סנגלית ישראלי-אספרג ארץ חוםמוץ -דו

RP RP RR RP RP 

 ורוניקה סורית בקיית הביצות אשל היאור אשבל הביצה ארכובית משונשנת

RP RR RP RR RR 

 ליפיה זוחלת חלבלוב סמור חלבלוב משונשן חומעה משוננת חבלבל שעיר

RP RP RP RR RP 

 תולענית דוקרנית כדן אשכולי רוש עקוד ריסניקצח  נרקיס מצוי

RP RP RR RR RP 
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 )נס ציונה( נחל חנין :17אתר מס' 
 

 

 14+גובה מוחלט: 177755/647318 מזרחי  "צ:נ .1
 מ'

 12+    176808/648024מערבי   

 מ'

  אפיק הנחל קטגורית בית גידול לח: .2

 נחל אכזב :הידרולוגי מצב .3

 אין נתונים איכות המים: .4
מקטע הנחל זורם בבקעת  :מורפולוגי מבנה .5

עיינות למרגלות גבעות החמרה של בית חנן 
 2ועיינות. הנחל בנוי מתעלה טרפזית וישרה בעומק 

האפיק קיימים שרטונות רבים, זו מורכבת מטרים. בתשתית 
בצים של סחופת מקרקע בהרכב חרסית בינונית  ועליה מר

 חולית. גדה שמאל הידרומורפית בחלקה התחתון.
  פסולת בתוך הערוץ בעיקר במורד המקטע. :מפגעים .6
 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 יבלית מצויה  ורבנה רפואית  בקיה שעירה אגמון ימי  

 ינבוט השדה  שועל ארוך-זנב  בקיה תרבותית אזדרכת מצויה

 ירבוז שרוע חבלבל השדה בקיית הביצות אזנב מצוי

 כשות בת"מ חבלבל שעיר ברומית ספרדית אמיך קוצני

 לשישית הצבעים חוח עקוד ברומית עקרה אספסת מצויה

 מצוינרקיס  חומעה יפה ברקן סורי ישראלי-אספרג ארץ

 נשרן צפוף חומעה מסולסלת  גדילן מצוי אסתר מרצעני 

 סולנום זיתני חומעה משוננת גומא הפקעים ארכובית הכתמים

 סולנום שחור חלמית מצויה גזיר מזיק ארכובית הציפורים 

 קייצת מסולסלת חסת המצפן גרניון גזור ארכובית מחודדת  

 קרדריה מצויה חרדל השדה גרניון רך ארכובית משונשנת

 שיבולת שועל נפוצה חרדל לבן דבקה זיפנית ארכובית שבטבטית

 שעורת התבור חרצית עטורה דבקת הפטמות אשבל הביצה

 שרביטן ריסני טופח גדול דגנין מצוי אשל היאור

 תולענית  דוקרנית טופח ירושלים דלעת נחש מצויה בוצין מפורץ

     דלעת נחש סורית בקיה צרפתית

 
 

   הסקר: התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות .8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24%, 15, ח"בגל

13%, 8, סגטאלים

,  6, רודראלים
10%

טריסטריאלים  
35%, 22, מקומיים

פולשים  
6%, 4, טריסטריאלים

פולשים של  
2%, 1, ח"בגל

,  מוגנים טריסטריאליים
1 ,2%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

6%, 4, בלבד

קרקעות חוליות  
2%, 1, לחות
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 רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח: .9

 חומעה יפה אשבל הביצה אגמון ימי   

 חומעה מסולסלת  בקיית הביצות ישראלי-אספרג ארץ

 חומעה משוננת גרניון גזור ארכובית הכתמים

 תולענית  דוקרנית ורבנה רפואית ארכובית מחודדת  

  שועל ארוך-זנב  ארכובית משונשנת

 

 :של בתי גידול לחים רשימת מינים מוגנים .10

 נרקיס מצוי     

 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .11

 חומעה מסולסלת דבקת הפטמות ארכובית מחודדת ישראלי-אספרג ארץ

R RR RP R 
 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .12

 נחש מצויה-דלעת נחש מצויה-דלעת
 שועל ארוך-זנב

-אספרג ארץ
 ארכובית מחודדת ישראלי

RR RR RP RP RR 

 ארכובית משונשנת ארכובית הכתמים אגמון ימי חומעה מסולסלת דבקת הפטמות

RR RP RP RP RP 

 דבקה זיפנית גרניון רך בקיית הביצות היאוראשל  אשבל הביצה

RR RP RR RP RP 

 תולענית דוקרנית קרדריה מצויה נרקיס מצוי חומעה משוננת חבלבל שעיר

RP RP RP RP RP 
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 נחל עקרון תחתון :18אתר מס' 

http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  

  

 מ' 40+גובה מוחלט: 180617/639198מזרחי  "צ:נ .1
 מ' 36+                179704/638436מערבי  

 אפיק הנחל קטגורית בית גידול לח: .2

 נחל אכזב :הידרולוגי מצב .3

 אין נתונים איכות המים: .4

הנחל עובר בקרקע גרומוסולית  :מורפולוגי מבנה .5
למרגלות גבעות הכורכר של הכפר הנטוש מר'ר. 

מטרים, תשתית האפיק קרקע סיין  4עומק הערוץ 
חרסיתי והגדות בעלות חתך אחיד של קרקע 

 גרומוסולית כבדה.
 א. פסולת באפיק הנחל מפגעים: .6

 חריש עד הכתפיים של שתי הגדות. ב.       

 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(
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 קטגוריות הסקר:רשימת המינים באתר עם סימוני    

 כרבולתן השדות חוח עקוד בוצין מפורץ אגמון ימי 

 כשות בת"מ חלמית מצויה בקיה תרבותית אגרוסטמת השדות  

 לשישית הצבעים חסת המצפן  ברומית ספרדית  אזדרכת מצויה 

 נשרן צפוף חפורית מוזרה גדילן מצוי אזנב מצוי

 סולנום זיתני חרדל השדה גומא הפקעים אלמוות הכסף  

 סולנום שחור חרדל לבן גזיר מזיק אמיך קוצני

 ערטנית השדות חרצית עטורה גזר קיפח אספסת מצויה

 קייצת מסולסלת יבלית מצויה דגנין מצוי אספרג ארוך עלים 

 קנה סוכר מצרי ינבוט השדה  דו מוץ חום  אסתר מרצעני 

 לבנבןשום  ירבוז לבן הגה מצויה ארכובית הציפורים 

 שיבולת שועל נפוצה ירבוז מופשל חבלבל השדה ארכובית שבטבטית

 שיטת עלי הערבה ירבוז פלמר חבלבל השיח  אשל היאור

 תולענית  דוקרנית ירבוז שרוע חבלבל כפני אשל הפרקים
 

 

 

 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .8

 

 

 

 

 

4%, 2, ח"בגל

20%, 10, סגטאלים

12%, 6, רודראלים

טריסטריאלים  
36%, 18, מקומיים

פולשים  
,  8, טריסטריאלים

16%

מוגנים  
,  טריסטריאליים

2 ,4%

אדומים בבתי גידול  
2%, 1, שאינם לחים

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

2%, 1, בלבד

קרקעות חוליות  
4%, 2, לחות
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 המשויכים לקטגוריית בית גידול לח:רשימת המינים המקומיים  .9

 אגמון ימי  

 תולענית  דוקרנית
 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .10

 אגרוסטמת השדות

O 

 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .11

 אשל הפרקים אשל היאור אגמון ימי אגרוסטמת השדות מוץ חום-דו

RP RR RP RP RR 

         תולענית דוקרנית

RP         
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 נחל יעקב :19אתר מס' 
  

גובה  185317/647253מזרחי  "צ:נ .1
  מ' 83+מוחלט:

                 182596/646774מערבי  
 מ' 40+

 אפיק הנחל :האתר אופי .2

 אכזב :הידרולוגי מצב .3

 אין נתונים איכות המים: .4

אפיק שיטפוני קטן  :מורפולוגי מבנה .5
במעלה האגן של נחל דורן. האפיק יורד בין 

גבעות החמרה של ישרש, נס ציונה ורחובות. 
מטר, הגדות מורכבות מקרקע  1-עומקו כ 

 חמרה, והתשתית סיין חולית.
 פסולת בניין ועבודות עפר במורד הערוץ. :מפגעים .6
 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 טבק השיח זקנן שעיר בקיה תרבותית אדמדמית פלשתית 

 טופח גדול חבלבל החוף ברומית ספרדית  אזנב מצוי

 יבלית מצויה חוחן קרדני ברקן סורי אלמוות הכסף 

 ילקוט הרועים חומעה יפה גדילן מצוי אלקנת הצבעים   

 ירבוז שרוע חומעת ראש הסוס גומא הפקעים אמיך קוצני

 כדן קטן פרחים חילף החולות גזר קיפח אמיתה גדולה  

 כליינית מצויה חלבלוב החוף גלונית פלשתית אספסת מצויה

 כשות בת"מ חלבלוב מצוי גרניון רך אספרג ארוך עלים

 מעוג כרתי חלמית מצויה דבקה זיפנית אספרג החורש

 מרור הגינות חמציץ נטוי דגנין מצוי אפון נמוך

 נשרן צפוף חסת המצפן דלעת נחש מצויה ארכובית שבטבטית

 סולנום זיתני חפורית קטנה דלעת נחש סורית בוצין מפורץ

 קייצת מסולסלת חצב מצוי דרדר הקורים חיטה אריכאבן 

 שיבולת שועל נפוצה חרדל לבן היפוכריס קירח בן חיטה ביצני

 תולענית  דוקרנית חרחבינה מכחילה זון אשון בן חיטה רב אנפין

 תלתן הארגמן חרצית עטורה זנב ארנבת ביצני בן חיטה שרוני

       ישראלית-בקיה ארץ
 
 
 
 

 הסקר: התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות .8

 
 
 
 
 
 

 

3%, 2, ח"בגל

14%, 9, סגטאלים

11%, 7, רודראלים

טריסטריאלים  
46%, 30, מקומיים

פולשים  
,  5, טריסטריאלים

8%

,  מוגנים טריסטריאליים
1 ,1%

אדומים בבתי גידול  
5%, 3, שאינם לחים

קרקעות חוליות  
12%, 8, לחות
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 רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח: .9

 חומעה יפה
 תולענית  דוקרנית

        

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .10

 חוחן קרדני היפוכריס קירח גלונית פלשתית

R RR RP 
 

 :נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין(מינים  .11

 נחש מצויה-דלעת נחש מצויה-דלעת ישראלית-בקיה ארץ חיטה שרוני-בן חיטה ביצני-בן

RP RP RP RR RR 

 תולענית דוקרנית פרחים-כדן קטן דבקה זיפנית גרניון רך היפוכריס קירח

RP RP RP RP RP 
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  נחל דורן מערב :21אתר מס' 

  

 23+ גובה מוחלט:  178709/644227מזרחי  "צ:נ .1
 מ'

 מ'16+  177867/644759מערבי 

 אפיק הנחל :קטגורית בית גידול לח .2

מקור לא  -מעלה המקטע איתן :הידרולוגי מצב .3
 ידוע, מורדו אכזב

 : המים איכות  .4

 (21.8.17)נדגם בתאריך 

אפיק קטן המנקז את רוב מרחב העיר רחובות. האפיק חותר מדרום לגבעת הכורכר  :מורפולוגי מבנה .5
של תל שלף. חלקו העליון של המקטע מחזיק מים כל השנה וחלקו המרכזי תעלת בטון . עומק הערוץ 

 מטרים. התשתית אבנית. בתחתית הגדות קרקע סיין חולי ובחלקן העליון חרסית בינונית. 5 -כ
 פסולת בניין בתוך האפיק במורד המקטע :מפגעים .6
 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

PH EC (ds/m) TDS 
(ppm) 

מליחות 
(ppm) 

8.2 0.68 480 330 http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 טיונית החולות שיבולת שועל נפוצה וויתניה משכרת אדמדמית פלשתית

 ירוקת חמור מצויה תולענית  דוקרנית חבלבל השדה  אזנב מצוי

 אגמון ימי       תלתן הארגמן חבלבל כפני  אלמוות הכסף 

 אזדרכת מצויה   אזדרכת מצויה  חוח עקוד אלקנת הצבעים   

 איקליפטוס המקור אסתר מרצעני  חוחן קרדני  אמיך קוצני

 אל ציצית לבנה   ארכובית הציפורים  חלמית מצויה אספסת מצויה

 ארכובית הכתמים   ברקן סורי חסת המצפן אספרג ארוך עלים 

 ארכובית משונשנת  גומא חלקלק חצב מצוי ארכובית שבטבטית 

 אשל היאור  דטורה נטויית פרי  חרדל לבן בוצין מפורץ

 ברומית ספרדית מצויההגה  חרצית עטורה בן חיטה רב אנפין

 בת יבלית מצרית  וויתניה משכרת  טבק השיח  בקיה תרבותית

 דו מוץ חום  ורבנה רפואית  יבלית מצויה  ברומית ספרדית 

 ושינגטונה חסונה  זיף נוצה חבוי ינבוט השדה  ברוש מצוי

 חומעה מסולסלת  חבלבל השדה ירבוז לבן גדילן מצוי

 חומעה משוננת חומעה יפה מופשלירבוז  גומא הפקעים

 יבלית מצויה חסת המצפן  ירבוז פלמר גזיר מזיק

 לשישית הצבעים חפורית מוזרה  ירבוז שרוע גזר קיפח

 סולנום זיתני חפורית קטנה כשות בת"מ גפן יין 

 עבקנה נדיר חרדל השדה נשרן צפוף דגנין מצוי

 שעורת התבור טיון דביק קייצת מסולסלת דורת ארם צובא

       דרדר הקורים

 
 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .8

 
 
 

 

15%, 11, ח"בגל

20%, 15, סגטאלים

טריסטריאלים  11%, 8, רודראלים
25%, 19, מקומיים

פולשים  
,  15, טריסטריאלים

20%

מוגנים  
,  1, טריסטריאליים

1%

אדומים בבתי גידול  
1%, 1, שאינם לחים

,  קרקעות חוליות לחות
3 ,4% פולשים של  

3%, 2, ח"בגל
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 רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח: .9

 ארכובית הכתמים תולענית  דוקרנית
 אגמון ימי

 טיון דביק
 עבקנה נדיר

  מסולסלתחומעה  ורבנה רפואית ארכובית משונשנת גומא חלקלק

 
 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .10

 עבקנה נדיר חומעה מסולסלת

R RP 

 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .11

 ארכובית משונשנת ארכובית הכתמים אגמון ימי חומעה מסולסלת מוץ חום-דו

RP RP RP RP RP 

     תולענית דוקרנית חומעה משוננת אשל היאור

RP RP RP     
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 נחל בילו :א' 21אתר מס' 
 

 מ' 80+   גובה מוחלט:   185520/643568 צפוני "צ:נ .1

 מ' 40+                    181956/640493דרומי         

 אפיק הנחל.  קטגורית בית גידול לח: .2

 

 אכזב :הידרולוגי מצב .3

 לא נדגמו.  :המים איכות .4

ערוץ קטן הזורם בין גבעות חמרה  :מורפולוגי מבנה .5
מפאתיה הדרומיים של מושב סתריה ונשפך לנחל עקרון 

בסמוך למזכרת בתיה. האתר כולל תעלה המקבילה לכביש 
ונשפכת אף היא לנחל עקרון מדרום לאיזור התעשיה  411

 . 2000עקרון 
מעלה ובמרכז הנחל הינם קרקעות חמרה. הקרקעות ב

 ה   המורד קרקע גרומוסולית כבד
 לא נצפו :מפגעים .6
 מקרא לחלוקתמיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

 

 

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

https://www.google.co.il/maps 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 עוקץ עקרב ריחני כלנית מצויה דחנית השלחין אגמון ימי    

 עכנאי שרוע כרבולת מצויה דחנית התרנגולים אזנב מצוי

 עפעפית שרועה כרבולתן השדות דל קרניים כרמלי אטד אירופי  

 פטל קדוש כרוב החוף דלעת נחש מצויה איסטיס מצוי   

 פרג נחות כשות בת"מ דרדר הקורים ישראלי  -אירוס ארץ

 פרע מסולסל לוליינית מעובה הגה מצויה אלה ארץישראלית  

 צבעוני ההרים )זן שרוני( לחך איזמלני ויתניה משכרת אלמוות הכסף  

 צלף קוצני לחך מצוי זמזומית  ארוכה אלקנת הצבעים 

 צמרנית הסלעים לכיד הנחלים זמזומית סגולה אמיך קוצני

 קורטם דק מחטנית משובלת חבלבל החוף אמיתה גדולה

 קידה שעירה מלחית אשלגנית חבלבל שעיר אספסת מצויה

 קייצת מסולסלת מלענן החוף עקודחוח  אספסת קטועה

 קיקיון מצוי מצילות מצויצות חומעה יפה אספסת קעורה

 קליסטמון אדום מקור חסידה גזור חומעת ראש הסוס אספרג ארוך עלים 

 קנה מצוי מקור חסידה מצוי חורשף השבכה ארכובית שבטבטית

 קנה סוכר מצרי מרווה מצויה חילף החולות בוצין מפורץ

 קצח השדה משיין גליליני חלמית מצויה חיטה רב אנפיןבן 

 קרצף מבורך ניסנית זיפנית חסת המצפן בקיה תרבותית

 רותם המדבר נץ חלב מפושק חרדל השדה ברומית ספרדית

 שברק קוצני חלב צרפתי -נץ  חרדל לבן גדילן מצוי

 שום גבוה נשרן הדוחן חרצית עטורה גומא תרבותי

 שום קצר נשרן צפוף טופח גדול גזיר מזיק

 אביבי-שום תל סולנום זיתני טופח ספרדי גזר החוף

 שיבולת שועל נפוצה סולנום שחור טיון דביק גזר קיפח

 שעורת התבור סוף מצוי טיונית החולות דבקה זיפנית

 ישראלי -תורמוס ארץ  עבקנה נדיר יבלית מצויה דגנין מצוי

 תורמוס צר עלים עולש מצוי ינבוט השדה דו מוץ חום

 תלתן הארגמן עוקץ עקרב עגול עלים ירבוז שרוע דוחן קיפח

       דורת ארם צובא
 

 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .8

 

10%, 11, ח"בגל

,  סגטאלים
17 ,15%

,  רודראלים
9 ,8%

טריסטריאלים  
39%, 44, מקומיים

פולשים  
,  טריסטריאלים

5 ,4%

פולשים של  
1%, 1, ח"בגל

מוגנים  
,  6, טריסטריאליים

5%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

3%, 3, בלבד

נטועי אדם 
,  ופליטי תרבות

2 ,2% קרקעות חוליות  
13%, 14, לחות
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 רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח: .9

 פטל קדוש לחך איזמלני אגמון ימי

 קנה מצוי משיין גליליני זמזומית סגולה

 תורמוס צר עלים סוף מצוי חומעה יפה

  עבקנה נדיר טיון דביק

 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .19

 אביבי-שום תל עפעפית שרועה עבקנה נדיר חלב מפושק-נץ זמזומית ארוכה

RR R RP R RP 
 

 :דנין(מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי  .20

 עקרב ריחני-עוקץ חסידה גזור-מקור נחש מצויה-דלעת מוץ חום-דו ישראלית-אלה ארץ

RR RP RR RP RP 

 אספסת קעורה אגמון ימי עפעפית שרועה חלב מפושק-נץ זמזומית ארוכה

RP RP RP RP RP 

 עלים-תורמוס צר לוליינית מעובה טופח ספרדי חבלבל שעיר דבקה זיפנית

RP RP RR RP RP 
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  עיינות דקלים :22אתר מס' 

  

 מ' 241+ גובה מוחלט: 196960/626861 "צ:נ .1

מעיין מחוץ לאפיק  :קטגורית בית גידול לח .2
 הנחל

 נובע כל השנה. :הידרולוגי מצב .3

 
 (21.8.17)נדגם ע"י לביא קורן בתאריך 

 מים צלולים :המים איכות .4

המעיין מצוי בין גבעות רנדזינה בהירה של מנזר בית ג'מאל, נובע בתוך מבנה מאבן  :מורפולוגי מבנה .5
למעיין הינה סיין קירטון מסותתת. הנביעה יוצאת במפגש השכבות ע'רב וטקייה. הקרקע מחוץ 

 חרסיתי ומורכבת מקומפלקס של רנדזינה בהירה וקרקע אלוביאלית
 פסולת בשטח המעיין :מפגעים .6
 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

PH EC 
(ds/m) 

TDS 
(ppm) 

מליחות 
(ppm) 

7.6 1.6 1200 846 

http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 
 

 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18%, 16, ח"בגל

15%, 14, סגטאלים

,  8, רודראלים
9%

טריסטריאלים  
40%, 36, מקומיים

פולשים  
,  טריסטריאלים

9 ,10%

פולשים של  
3%, 3, ח"בגל

מוגנים  
,  3, טריסטריאליים

3%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

1%, 1, בלבד

נטועי אדם 
,  ופליטי תרבות

1 ,1%

 שברק משובל ציבורת ההרים סולנום שחור ירבוז פלמר

 שומר פשוט  צלף קוצני  עבדקן מצוי  ירבוז שרוע

 שוש קירח צמרנית הסלעים עבקנה שכיח כשות בת"מ

 שיבולת שועל נפוצה קורטם דק עפעפית שרועה לחך איזמלני

 שיטת המשוכות  קידה שעירה  עפרית אירופית  לכיד הנחלים 

 שלמון יפואי  קייצת מסולסלת ערבה מחודדת לשישית הצבעים

 שעונית התות קיסוסית קוצנית ערברבה שעירה מוצית קוצנית

 שעורת הבולבסין קיקיון מצוי  פואה מצויה  מעוג כרתי

 שעורת התבור קנה מצוי  פספלון דו טורי מרגנית השדה)כחול(

 שרביטן מצוי רגלת הגינה  פרסיון גדול מרור הגינות

 תולענית  דוקרנית רוש עקוד צבר מצוי נשרן צפוף

 תות שחור       

 תמר מצוי       
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 רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח:  .9

 עבדקן מצוי אגמון ימי     

 עבקנה שכיח גומא ארוך

 ערברבה שעירה ורבנה רפואית 

 קנה מצוי חומעה יפה 

 שברק משובל חומעה מסולסלת  

 תולענית  דוקרנית טיון דביק

 לחך איזמלני

 

 :של בית גידול לח רשימת מינים מוגנים .10

 ערבה מחודדת

 שוש קירח

 תמר מצוי 
 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .11

 שוש קירח עפעפית שרועה חומעה מסולסלת

R R RP 
 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .12

 אגמון ימי שוש קירח עפעפית שרועה חומעה מסולסלת ורבנה רפואית

RP RR RP RR RP 

 ערבה מחודדת עבדקן מצוי תמר מצוי גומא ארוך ברומית הגגות

RP RP RR RP RP 
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  עיינות נענע :23אתר מס' 

 

  

 מ' 80+ גובה מוחלט: 188149/642016 "צ:נ .1

מעיין מחוץ לאפיק  :קטגורית בית גידול לח .2
 הנחל

 מעין עונתי, יבש בקיץ :הידרולוגי מצב .3

 לא נדגמו :המים איכות .4

המעיין ממוקם בין גבעות  :מורפולוגי מבנה .5
 גרומוסול כבדה.חמרה בתוך קרקע 

בצידו המזרחי של האתר: חריש עד  מפגעים: .6
 גבול הצומח

 
ר עפ"י מקרא לחלוקת מיני הצומח באת .7

  הסקר:קטגוריות 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 אגמון ימי    
 עולש מצוי ינבוט השדה  דחנית השלחין

 פרחיםערבז דק  ירבוז לבן הגה מצויה אזנב מצוי

 ערבז משובל ירבוז מופשל  חוח עקוד אמיך קוצני

 פספלון דו טורי ירבוז שרוע חוחן קרדני  אספסת מצויה

 צלף קוצני  כשות בת"מ חומעה יפה  אסתר מרצעני 

 קורטם דק לחך איזמלני חלמית מצויה ארכובית הציפורים 

 מסולסלתקייצת  לשישית הצבעים חנק מחודד  ארכובית שבטבטית 

 קנה מצוי  מלוח דיוויס חסת המצפן  אשל היאור 

 רגלת הגינה  מעוג כרתי חפורית מוזרה  בוצין מפורץ

 שברק משובל מרור הגינות חפורית קטנה  ברומית ספרדית 

 שיבולת שועל נפוצה מרקולית מצויה חרדל השדה גדילן מצוי

 שלשי רגלני  נשרן צפוף חרדל לבן גומא הפקעים

 תולענית  דוקרנית עבדקן מצוי חרצית עטורה גזיר מזיק

     יבלית מצויה  דגנין מצוי
 
 

 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18%, 10, ח"בגל

26%, 14, סגטאלים

15%, 8, רודראלים

,  טריסטריאלים מקומיים
12 ,22%

,  פולשים טריסטריאלים
4 ,7%

פולשים של  
4%, 2, ח"בגל

,  מוגנים טריסטריאליים
1 ,2%

טריסטריאליים  
הנמצאים  

,  ח בלבד"בבגל
1 ,2%

אדומים בבתי  
גידול שאינם  

2%, 1, לחים

נטועי אדם ופליטי  
2%, 1, תרבות
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 רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח: .9

 עבדקן מצוי אגמון ימי  
 משובלערבז  חומעה יפה 

 קנה מצוי  חנק מחודד 

 שברק משובל לחך איזמלני

 תולענית  דוקרנית מלוח דיוויס

 
 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .21

 פרחים-ערבז דק שלשי רגלני חוחן קרדני

RP RR R 

 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת השפלה )על פי דנין( .22

 

 ערבז משובל מצויעבדקן  מלוח דיוויס

RR RP RP 
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  עיינות גיבתון :24אתר מס' 

 

 75+ גובה מוחלט: 187590/640111מזרחי  "צ:נ .1
 מ'

 75+    187203/639940מערבי 

 מ'

מעיין מחוץ לאפיק  :קטגורית בית גידול לח .2
 הנחל

 נובע כל השנה למספר בריכות : הידרולוגי מצב .3

 : המים איכות .4

 (21.8.17)נדגם בתאריך 

 המעיין נובע בתוך שקע המורכב מקרקע גרומוסול כבדה. מוקף בגבעות חמרה. :מורפולוגי מבנה .5
 לא נצפו :מפגעים .6
 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

PH EC (ds/m) TDS 
(ppm) 

מליחות 
(ppm) 

8 3.75 2670 1980 http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 עפרית אירופית כריך מחולק דו מוץ חום  אגמון ימי  

 ערבז דק פרחים כריך מרוחק דחנית השלחין  אזנב מצוי

 ערבז משובל כרפס ריחני  דחנית התרנגולים איקליפטוס המקור

 ערברבה שעירה כשות בת"מ דל קרניים כרמלי  אלמוות הכסף  

 ערידת הביצות לוטוס הביצות  זנב קשתני-דק אמיך קוצני

 פטל קדוש לחך איזמלני  הגה מצויה אספסת מצויה

 פספלון דו טורי  לחך המלחות  ורבנה רפואית   אסתר מרצעני 

 פרע מסולסל לכיד הנחלים  זון אשון אפון מצוי

 פרעושית משלשלת כלב כרתית -לשון  חבלבל השדה  אפזרית אדומה

 פרעושית ערבית  לשישית הצבעים חוח עקוד אפזרית מלוחה

 עלים-פשתה צרת מלוח דיוויס חוחן קרדני  ארכובית הציפורים 

 צלף קוצני  מלוח קיפח  חומעה יפה  ארכובית שבטבטית 

 קורטם דק מעוג אפיל חומעה משוננת אשל היאור 

 קייצת מסולסלת מעוג כרתי חלמית מצויה בוצין מפורץ

 קייצת קנדית מרגנית השדה)זן כתום( חנק מחודד  אפר מצוי -בן

 קנה מצוי מרגנית השדה)כחול( חסה כחולת פרחים  בקיה מדורבנת

 הגינהרגלת  מרור הגינות חסת המצפן  בקיה צרפתית

 שברק מלבין  קרנית -ניסנית דו  חפורית מוזרה  ברומית ספרדית 

 שברק משובל נסמנית קיפחת חפורית קטנה שיבולית -ברומית קצרת

 שברק קוצני  נשרן צפוף חרדל השדה ברקן סורי

 שומר פשוט  סולנום שחור  חרדל לבן גדילן מצוי

 שיבולת שועל נפוצה סוף מצוי  חרחבינה מכחילה גומא ארוך 

 שיטה כחלחלה סלק מצוי טיון דביק גומא הפקעים

 שלמון יפואי סמר חד יבלית מצויה  גומא חום 

 שלשי רגלני סמר ימי  ינבוט השדה  גומא צפוף

 שנית מתפתלת  סמר מחוייץ ירבוז יווני גזיר מזיק

 שנית קטנת עלים סמר מרצעני  ירבוז לבן גזר קיפח

 שנית שוות שיניים  עבדקן מצוי  ירבוז מופשל גלדן מוארך

 שעורה נימית  עבקנה שכיח ירבוז שרוע געדת הביצות 

 שעורת הבולבסין  עולש מצוי ירוקת חמור מצויה גרגר הנחלים

 שעורת התבור Rעטיינית פקטורי   כף אווז ריחנית  גרניון גזור

 תולענית  דוקרנית  עכנאי שרוע כף זאב אירופית  דבשה לבנה

 תלתן הביצות עפעפית שרועה כרוב החוף דבשה סיצילית

       דגנין מצוי
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 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .8

 
 

 

 רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח: .9

 שנית מתפתלת ימיסמר  חומעה משוננת אגמון ימי

 שנית קטנת עלים סמר מחוייץ חנק מחודד אפזרית אדומה

 שנית שוות שיניים סמר מרצעני טיון דביק אפזרית מלוחה

 תולענית  דוקרנית עבדקן מצוי כף זאב אירופית אפר מצוי-בן

 תלתן הביצות עבקנה שכיח כריך מחולק שיבולית-ברומית קצרת

  עטיינית פקטורי כריך מרוחק גומא ארוך
  ערבז משובל כרפס ריחני גומא חום
  ערברבה שעירה לוטוס הביצות גומא צפוף

  ערידת הביצות לחך איזמלני גרגר הנחלים
  פטל קדוש לחך המלחות גרניון גזור
  פרעושית משלשלת מלוח דיוויס דבשה לבנה

  פרעושית ערבית מרגנית השדה)זן כתום( דבשה סיצילית
  עלים-פשתה צרת נסמנית קיפחת זנב קשתני-דק

  קנה מצוי סוף מצוי ורבנה רפואית
  שברק משובל סמר חד חומעה יפה

 
 
 

 

 

38%, 50, ח"בגל

13%, 18, סגטאלים

7%, 9, רודראלים

טריסטריאלים  
23%, 31, מקומיים

פולשים  
,  9, טריסטריאלים

7%

,  ח"פולשים של בגל
4 ,3%

מוגנים  
,  1, טריסטריאליים

1%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

4%, 5, בלבד

,  ח"אדומים בבגל
2 ,1%

אדומים  
בבתי גידול  
,  שאינם לחים

1 ,1%

קרקעות  
,  חוליות לחות

1 ,1%

נטועי אדם ופליטי  
1%, 1, תרבות
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 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .10

 אפר מצוי-בן
 אפזרית מלוחה גלדן מאורך

-ברומית קצרת
 שיבולית

 גומא צפוף

R RR R R R 

 סמר מרצעני נסמנית קיפחת לחך המלחות קרדניחוחן  געדת הביצות

RR RP RP RR RR 

 פרחים-ערבז דק שלשי רגלני ערידת הביצות עפעפית שרועה עטיינית פקטורי

RR R R RR R 

 

 מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת השפלה )על פי דנין(: .11

 עלים-קטנתשנית  גומא ארוך אגמון ימי חמור מצויה-ירוקת ורבנה רפואית

RP RP RP RP RP 

 דחנית התרנגולים דבשה סיצילית גרניון גזור גרגר הנחלים גומא חום

RP RP RP RR RP 

 כרפס ריחני כריך מרוחק כריך מחולק כרוב החוף חומעה משוננת

RR RR RP RP RR 

 סמר חד חוחן קרדני מעוג אפיל מלוח קיפח מלוח דיוויס

RR RP RP RP RR 

 מצויעבדקן 
 ערבז משובל

 עטיינית פקטורי
 פטל קדוש

 פרעושית ערבית

RP RP RR RP RP 

 ערידת הביצות תלתן הביצות שנית מתפתלת עפעפית שרועה עלים-פשתה צרת

RP RP RP RP RR 

    סמר מחויץ פרחים-ערבז דק
RP RP    
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 )ממז' לכפר הנגיד( פשט נחל גמליאל :25אתר מס' 
 

  

 מ' 20+ גובה מוחלט: 177010/643763 "צ:נ .1

פשט הצפה מחוץ לאפיק  :קטגורית בית גידול לח .2
 הנחל

 בריכה עונתית המוצפת בחורף :הידרולוגי מצב .3

 לא נדגמו איכות המים: .4

שדה מונמך באדמת גרומוסול  :מורפולוגי מבנה .5
ממערב לנחל גמליאל. השדה מעובד בחקלאות 

 עונתית. מוצף בחורף מהצפה וממשקעים.
 לא נצפו מפגעים: .6
מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י  .7

 קטגוריות הסקר:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 דורת ארם צובא אזנב מצוי
 סולנום זיתני ירבוז לבן

 דחנית השלחין  המקוראיקליפטוס 
 סולנום שחור  ירבוז מופשל 

 ירבוז שרוע דלעת נחש מצויה אמיך קוצני
 סלק מצוי

 עולש מצוי ירוקת חמור מצויה הגה מצויה Mאמיתה קיצית   

 עוקץ עקרב אירופי  כף אווז האשפות זון אשון אספסת מצויה

 עוקץ עקרב שעיר כף אווז לבנה זנב עקרב  שיכני אספרג ארץ ישראלי

 פטל קדוש לוף ירוק חבלבל השדה  אספרג החורש

 פספלון דו טורי לחך איזמלני  חבלבל שעיר אסתר מרצעני 

 צבר מצוי לחך מצוי חוח עקוד ארכובית שבטבטית
 קורטם דק לכיד הנחלים  חומעה יפה בוצין מפורץ

 מסולסלתקייצת  לשישית הצבעים חלמית מצויה בקיה תרבותית

 שוש קירח  מעוג אפיל חמציץ נטוי ברומית ספרדית 

 שיבולת שועל נפוצה מעוג כרתי חסת המצפן ברומית עקרה

 שיבולת שועל תרבותית מעוג מנוקד חפורית מוזרה  גדילן מצוי

 שלמון יפואי מקור חסידה  חלמיתי חפורית קטנה  גומא הפקעים

 שנית קטנת עלים השדה)כחול(מרגנית  חרדל השדה גזיר מזיק

 שנית שוות שיניים  מרור הגינות חרדל לבן גרניון עגול

 שעורת התבור מרקולית מצויה חרצית עטורה דבקה זיפנית

 תולענית  דוקרנית  נורית המלל טוריים מצויים דבשה מחורצת

 תלתן אלכסנדרוני נרקיס מצוי  יבלית מצויה  דבשה סיצילית

 תלתן חקלאי נשרן צפוף ילקוט הרועים דגנין מצוי

     ינבוט השדה  דורה רותמית

 
 

 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .8

 
 
 

 

14%, 12, ח"בגל

,  22, סגטאלים
26%

,  11, רודראלים
13%

טריסטריאלים  
33%, 28, מקומיים

פולשים  
,  7, טריסטריאלים

8%

,  ח"פולשים של בגל
3 ,3%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

1%, 1, בלבד

נטועי אדם 
,  ופליטי תרבות

2 ,2%
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 רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח: .9

 נורית המלל אספרג ארץ ישראלי

 פטל קדוש דבשה סיצילית

 שנית קטנת עלים חומעה יפה

 שנית שוות שיניים  ירוקלוף 

 תולענית  דוקרנית  לחך איזמלני 

 

 :של בית גידול לח רשימת מינים מוגנים .10

 נרקיס מצוי 

 שוש קירח 

 
 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .12

 שוש קירח ישראלי-אספרג ארץ

R RP 

 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .13

 חבלבל שעיר דבשה סיצילית דבקה זיפנית גרניון עגול נחש מצויה-דלעת

RR RP RP RR RP 

 מעוג אפיל
 נורית המלל

 נרקיס מצוי
 תלתן אלכסנדרוני

-אספרג ארץ
 ישראלי

RP RP RP RP RP 

 עקרב שעיר-עוקץ
שועל -שיבולת

 עלים-שנית קטנת תרבותית
-שנית שוות

 תולענית דוקרנית שיניים

RR RR RP RP RP 

 שוש קירח
 

 
 

 

RR     
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 תעלת נחל כפר הנגיד :25Aאתר מס' 

http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  

 

 

 18+ גובה מוחלט: 176496/645077דרומי  "צ:נ .1
 מ'

 מ' 17+   176075/645547צפוני  

 אפיק הנחל קטגורית בית גידול לח: .2

 נחל אכזב :הידרולוגי מצב .3

 לא נדגמו איכות המים: .4

ערוצו הקדום של נחל שורק,  :מורפולוגי מבנה .5
יושב בשטח מישורי בקרקע גרומוסולית כבדה. 

מטרים, התשתית והגדות  2-עומק הערוץ כ
 מורכבים מקרקע הידרומורפית כבדה.

 עיבוד חקלאי עד כתף גדה שמאל. מפגעים: .6
 

 קטגוריות הסקר:מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 סרפד קרומי ינבוט השדה דבשה סיצילית אגמון ימי    

 עבדקן מצוי  ירבוז לבן דגנין מצוי אזנב מצוי

 עבקנה נדיר ירבוז שרוע דו מוץ חום אטד אירופי   

 עולש מצוי מצויהירוקת חמור  דוחן קיפח איקליפטוס המקור

 עפעפית עגולת עלים כף אווז האשפות דחנית התרנגולים אמיך קוצני

 עשנן מטפס כף אווז הגינות דלעת נחש מצויה אמיתה קיצית  

 פטל קדוש כף אווז לבנה דלעת נחש סורית אספרג ארץ ישראלי

 פרג נחות כריך מחולק דמסון כוכבני אסתר מרצעני

 ציפורני חתול מצויות כשות בת"מ ורבנה רפואית ארכובית משונשנת

 צלף קוצני  כתלית פורטוגלית ורד צידוני ארכובית שבטבטית

 קחוונית מצויה לוענית יריחו ורוניקה סורית אשבל הביצה

 קנה מצוי לוף ירוק זמזומית סגולה אשל היאור

 קצח ריסני לחך איזמלני חבלבל השדה  בוצין מפורץ

 קרדריה מצויה ליפיה זוחלת חוח עקוד בצעוני מצוי 

 רוש עקוד לכיד הנחלים חומעה יפה בקיה עדינה 

 שברק משובל לשישית הצבעים חומעה מסולסלת בקיה תרבותית

 שברק קוצני  מלוח דיוויס חומעה משוננת בקיית הביצות

 שומר פשוט מליסה רפואית חלבלוב משונשן ברומית ספרדית

 שוש קוצני מעוג אפיל חלבלוב סמור  ברומית עקרה

 שוש קירח  מעוג כרתי חלמית מצויה ברקן סורי

 שיבולת שועל נפוצה מרור הגינות חמציץ נטוי בת חלמית שרועה

 שיח אברהם מצוי מרקולית מצויה חסת המצפן גדילן מצוי

 שיטה כחלחלה נורית המלל חפורית מוזרה  גומא ארוך

 שיטת עלי הערבה נירית הקמה חפורית קטנה  הפקעיםגומא 

 שלמון יפואי נפית כפופה חרדל לבן גומא צפוף

 שנית מתפתלת נשרן צפוף חרצית עטורה גזיר מזיק

 שנית שוות שיניים סולנום שחור  טופח גדול גזר קיפח

 שעורת התבור סלק מצוי טופח מצוי גרניון גזור

 תולענית  דוקרנית סמר מצוי טיון דביק דבקה זיפנית

     יבלית מצויה דבקת הפטמות

 

 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .8

 

 

,  36, ח"בגל
31%

,  17, סגטאלים
14%

,  10, רודראלים
8%

טריסטריאלים  
,  35, מקומיים

30%

פולשים  
,  7, טריסטריאלים

6%

פולשים של  
2%, 2, ח"בגל

מוגנים  
,  טריסטריאליים

1 ,1%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

6%, 7, בלבד

אדומים  
,  1, ח"בבגל

1%

אדומים  
בבתי  
גידול  

שאינם  
,  1, לחים

1%
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 רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח:  .9

 לוף ירוק בקיית הביצות סמר מצוי זמזומית סגולה אגמון ימי

 לחך איזמלני גומא ארוך מצויעבדקן  חומעה יפה אספרג ארץ ישראלי

 ליפיה זוחלת גרניון גזור עבקנה נדיר חומעה מסולסלת ארכובית משונשנת

 מלוח דיוויס דבשה סיצילית פטל קדוש חומעה משוננת אשבל הביצה

מליסה  דמסון כוכבני קנה מצוי טיון דביק בצעוני מצוי
 רפואית

 נורית המלל רפואיתורבנה  שברק משובל כריך מחולק בקיה עדינה

  שנית מתפתלת שוש קוצני שנית שוות שיניים תולענית  דוקרנית

 

 :של בתי גידול לחים רשימת מינים מוגנים .10

 שוש קירח 

 שיח אברהם מצוי

 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .11

 הפטמותדבקת  גומא צפוף בקיה עדינה עלים-עפעפית עגולת ישראלי-אספרג ארץ

R R R R RP 

 עבקנה נדיר לוענית יריחו חומעה מסולסלת ורד צידוני דמסון כוכבני

R RP R RP RP 

         שוש קירח

RP         

 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .12

 שיניים-שוותשנית  אברהם מצוי-שיח נחש מצויה-דלעת נחש מצויה-דלעת מוץ חום-דו

RP RR RR RP RP 

 אשבל הביצה ארכובית משונשנת אגמון ימי עלים-עפעפית עגולת ישראלי-אספרג ארץ

RP RR RP RP RR 

 גומא ארוך בקיית הביצות בקיה עדינה בצעוני מצוי אשל היאור

RP RP RR RR RP 

 צידוניורד  דמסון כוכבני דבשה סיצילית דבקת הפטמות דבקה זיפנית

RP RR RR RR RR 

 חלבלוב סמור חלבלוב משונשן חומעה משוננת חומעה מסולסלת ורוניקה סורית

RR RP RP RP RR 

 מלוח דיוויס ליפיה זוחלת לוענית יריחו תולענית דוקרנית כריך מחולק

RP RP RP RP RR 

 סמר מצוי נפית כפופה נורית המלל מעוג אפיל מליסה רפואית

RR RP RP RP RP 

 רוש עקוד קרדריה מצויה קצח ריסני עשנן מטפס סרפד קרומי

RR RP RP RP RR 

     שנית מתפתלת שוש קירח שוש קוצני

RR RR RP     
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  ביצת עיינות :26אתר מס' 

 

 15+גובה מוחלט: 177508/646269דרומי  "צ:נ .1
 מ'

 16+  177679/646807צפוני  

 מ'

 ביצה מחוץ לאפיק לח:קטגורית בית גידול  .2

 ביצה עונתית, יבשה בקיץ :הידרולוגי מצב .3

 לא נדגמו :המים איכות .4

ביצה סמוכה לנחל גמליאל.  :מורפולוגי מבנה .5
הביצה מוצפת בחורף ומתייבשת בקיץ. השטח 

נמוך ומישורי, גובל מצפון בגבעת חמרה. 
הקרקע הידרומורפית כבדה, מאופיינת בסדקים 

 ורחבים בעונת הקיץ.עמוקים 
 א. פסולת בניין בשטח הביצה מפגעים: .6

 ב. חוות כבשים בגבולה הצפוני. ניכר  

 מרעה כבשים בשטח    

      מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

42 

Google Earth 
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 ערר כרתי ירבוז שרוע דבשה סיצילית  אבוטילון תיאופרסטוס   

 פטל קדוש ירוקת חמור מצויה דגנין מצוי אגמון ימי     

 פספלון דו טורי כדן נאה דו שן שעיר  אגמון הכדורים

 פרע מסולסל כוכבית מצויה דוחן קיפח אזנב מצוי

 פרעושית ערבית כריך מחולק דורה רותמית  אלמוות הכסף  

 ציפורני חתול מצויות כשות בת"מ דורת ארם צובא אמיך קוצני

 צלף קוצני  לוף ירוק דחנית השלחין  אמיתה קיצית    

 צנון מצוי לחך איזמלני  דמומית קטנת פרי אספסת מצויה

 קדד האונקלים לחך מצוי דמסון כוכבני אספרג ארץ ישראלי

 קורטם דק לכיד הנחלים הגה מצויה אספרג ארוך עלים 

 קידה שעירה לשישית הצבעים ורבנה רפואית   אסתר מרצעני 

 קייצת מסולסלת מיאגרון אוזני זמזומית ורבורג אפזרית אדומה

 קנה מצוי מלוח דיוויס זמזומית סגולה אפרורית מצויה

 קרדה מכסיפה מלוכיה נאכלת   שועל ארוך-זנב  ארויה משיינית 

 רגלת הגינה מעוג אפיל זעזועית קטנה ארכובית הציפורים

 רוש עקוד  מעוג כרתי זקן סב מצוי  ארכובית שבטבטית 

 שברק מלבין  מעוג מנוקד חבלבל השדה אשבל הביצה 

 שברק משובל מקור חסידה מצוי חבלבל שעיר בוצין מפורץ

 שברק קוצני מרגנית השדה)כחול( חוח עקוד אפר מצוי -בן

 שום גבוה  מרור הגינות חומעה יפה  בצעוני מצוי 

 שום משולש מרמר מצוי  חומעה מסולסלת בקבוקון מקומט

 שומר פשוט מרקולית מצויה חומעה משוננת בקיה עדינה 

 שוש קוצני נוניאה פלישתית חלבלוב השמש בקיה צרפתית

 שיבולת שועל מתפרקת נורית המלל חלבלוב סמור  בקיה תרבותית

 שיבולת שועל נפוצה נענע הכדורים חלמית מצויה בקיית הביצות 

 שיטה כחלחלה נץ חלב מפושק  חסת המצפן  ברומית מאוגדת

 שיטת המשוכות נרקיס מצוי  חפורית מוזרה  ברומית ספרדית 

 יפואישלמון  נשרן צפוף חפורית קטנה  ברומית עקרה

 שלשי רגלני סגולית חרמשית  חרדל השדה שיבולית -ברומית קצרת

 שנית מתפתלת  סולנום שחור  חרדל לבן ברומית שעירה

 שנית קטנת עלים סוף מצוי חרחבינה מכחילה ברוש מצוי

 שנית שוות שיניים  סיסנית הגינות חרצית עטורה גדילן מצוי

 שעורה נימית  סמר מצוי טופח גדול גומא הפקעים

 שעורת הבולבסין  עבקנה שכיח טופח ירושלים  גומא צפוף

 שעורת העכבר עולש מצוי טופח מצוי גזיר מזיק

 שעלב מצוי עוקץ עקרב אירופי  טיון דביק גזר קיפח

 ששית מצויה עיריוני צהוב  יבלית מצויה  גרניון הארגמן

 תאנה חורטמני  עירית גדולה ילקוט הרועים גרניון גזור

 תולענית  דוקרנית  עפעפית עגולת עלים ינבוט השדה  דבקה זיפנית

 תלתן הפוך עפעפית שרועה ירבוז לבן דבקת הפטמות

 תלתן רפה ערבז משובל ירבוז מופשל  דבשה מחורצת
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 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .8

 

 המשויכים לקטגוריית בית גידול לח:רשימת המינים המקומיים   .9

 

 

 :של בתי גידול לחים רשימת מינים מוגנים .10

 

 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .11

 אפר מצוי-בן ישראלי-אספרג ארץ
אבוטילון 

 עדינהבקיה  ארויה משיינית תיאופרסטוס

R R R R R 

-ברומית קצרת
 שיבולית

 דבקת הפטמות גומא צפוף ברוש מצוי
 דמסון כוכבני

R O R RP R 

 עפעפית שרועה נענע הכדורים מלוכיה נאכלת חומעה מסולסלת זמזומית ורבורג

27%, 44, ח"בגל

,  23, סגטאלים
14%

,  רודראלים
13 ,8%

טריסטריאלים  
,  54, מקומיים

33%

פולשים  
,  8, טריסטריאלים

5%

פולשים של  
, 3, ח"בגל

2%

מוגנים  
,  טריסטריאליים

2 ,1%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

7%, 12, בלבד

אדומים בבתי  
גידול שאינם  

1%, 2, לחים

נטועי אדם 
ופליטי  

, 3, תרבות
2%

 פטל קדוש טיון דביק גומא צפוף אגמון ימי  

 פרעושית ערבית כריך מחולק גרניון גזור אגמון הכדורים

 קנה מצוי לוף ירוק דבשה סיצילית אספרג ארץ ישראלי

 שברק משובל לחך איזמלני דמסון כוכבני אפזרית אדומה

 שוש קוצני מלוח דיוויס רפואיתורבנה  אפרורית מצויה

 שנית מתפתלת נורית המלל זמזומית סגולה אשבל הביצה

 שנית קטנת עלים נענע הכדורים שועל ארוך-זנב  אפר מצוי-בן

 שנית שוות שיניים סוף מצוי זעזועית קטנה בצעוני מצוי

 תולענית  דוקרנית סמר מצוי חומעה יפה בקיה עדינה

 תלתן רפה עבקנה שכיח חומעה מסולסלת בקיית הביצות

  ערבז משובל חומעה משוננת שיבולית-ברומית קצרת

 נרקיס מצוי 
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RR R RR R R 

 עלים-עפעפית עגולת חלב מפושק-נץ מיאגרון אזון תלתן רפה שלשי רגלני

RR R RR R R 
 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .12

 אפרורית מצויה אפזרית אדומה אגמון ימי כדן אשכולי שועל ארוך-זנב

RP RR RP RP RP 

 דבקה זיפנית גרניון הארגמן בקיית הביצות בצעוני מצוי אשבל הביצה

RR RP RR RR RP 

 חבלבל שעיר זעזועית קטנה אבוטילון תיאופרסטוס דבשה סיצילית ישראלי-אספרג ארץ

RP RR RR RP RP 

 כוכבית מצויה חלבלוב סמור חלבלוב השמש חומעה משוננת ארויה משיינית

RR RP RP RR RP 

 נורית המלל מעוג אפיל בקיה עדינה מלוח דיוויס כריך מחולק

RP RR RR RP RP 

-ברומית קצרת
 סיסנית הגינות סגולית חרמשית נרקיס מצוי שיבולית

 סמר מצוי

RP RP RP RP RP 

 שברק מלבין רוש עקוד רגלת הגינה ערר כרתי עיריוני צהוב

RR RR RR RR RP 

 שעלב מצוי שעורה נימית שנית מתפתלת שוש קוצני שום משולש

RP RR RP RR RR 

 ורבורגזמזומית  דמסון כוכבני דבקת הפטמות תלתן הפוך ששית מצויה

RP RP RR RR RP 

 שלשי רגלני עפעפית שרועה נענע הכדורים מלוכיה נאכלת חומעה מסולסלת

RP RR RR RP RR 

 עלים-שנית קטנת נוניאה פלשתית עלים-עפעפית עגולת חלב מפושק-נץ תלתן רפה

RP RP RR RP RP 

       תולענית דוקרנית שיניים-שנית שוות

RP RP       
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 ביצת הורד הצידוני :27אתר מס' 
  

 מ' 14+ גובה מוחלט: 177142/646326 "צ:נ .1

 ביצה מחוץ לאפיק הנחל קטגורית בית גידול לח: .2

 מלא כל השנה :הידרולוגי מצב .3

 המים מסריחים ועכורים  :המים איכות .4
 (21.8.17)נדגם בתאריך  

שקע מקומי סמוך לאפיק נחל  :מורפולוגי מבנה .5
 גמליאל. הקרקע הידרומורפית כבדה.

 א. חריש סביב כל האתר מפגעים: .6
 ב. מרעה בשטח הביצה       

  מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר:  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

PH EC (ds/m) TDS 
(ppm) 

מליחות 
(ppm) 

7.6 1.27 900 630 42 

Google Earth 
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 נשרן צפוף ינבוט השדה  דבקת הפטמות אגמון ימי   

 סגולית חרמשית  ירבוז לבן דבשה מחורצת אזנב מצוי

 סולנום שחור  ירבוז שרוע דבשה סיצילית אמיך קוצני

 סלק מצוי ירוקת חמור מצויה דו מוץ חום  אספסת מצויה

 סמר מצוי   כדן נאה דחנית השלחין  ישראליאספרג ארץ 

 עבקנה נדיר כרוב שחור דמסון כוכבני אסתר מרצעני 

 פטל קדוש כתלית פורטוגלית ורד צידוני אפרורית מצויה

 ציפורני חתול מצויות לוף ירוק ורוניקת  המים ארבע כנפות צהובות

 ציפורנית שחומה לשישית הצבעים זמזומית סגולה ארכובית משונשנת

 קורטם דק מלוכיה נאכלת   שועל ארוך-זנב  ארכובית שבטבטית 

 קייצת מסולסלת מעוג אפיל חבלבל השדה  אשבל הביצה

 קייצת קנדית מעוג כרתי  חוח עקוד בצעוני מצוי 

 רוש עקוד מרגנית השדה)כחול( חומעה יפה  בקיית הביצות

 שברק משובל הגינותמרור  חומעה מסולסלת גדילן מצוי

 שיבולת שועל נפוצה מרקולית מצויה חומעה משוננת גומא ארוך

 שלמון יפואי נוניאה כרסנית חלבלוב השמש גומא הפקעים

 שנית מתפתלת  נורית המלל חלמית מצויה גומא חום 

 שנית קטנת עלים  נורית השדה חסת המצפן  גומא צפוף

 שנית שוות שיניים  נורית קטנה חרדל השדה גזיר מזיק

 שרעול שעיר נץ חלב מפושק  חרדל לבן גזר קיפח

 תולענית  דוקרנית נרקיס מצוי  טופח ירושלים גרניון גזור

     יבלית מצויה דבקה זיפנית
 

 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .8

 

 

 

 

37%, 31, ח"בגל

17%, 14, סגטאלים
,  רודראלים

6 ,7%

טריסטריאלים  
22%, 19, מקומיים

פולשים  
,  5, טריסטריאלים

6%

,  ח"פולשים של בגל
1 ,1%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

9%, 8, בלבד

,  1, ח"אדומים בבגל
1%
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 לח:רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול   .9

 נורית השדה דבשה סיצילית אגמון ימי

 סמר מצוי   דמסון כוכבני אספרג ארץ ישראלי

 עבקנה נדיר ורוניקת  המים אפרורית מצויה

 פטל קדוש זמזומית סגולה אשבל הביצה

 ציפורנית שחומה שועל ארוך-זנב  בצעוני מצוי

 שברק משובל חומעה יפה בקיית הביצות

 שנית מתפתלת מסולסלתחומעה  גומא ארוך

 שנית קטנת עלים חומעה משוננת גומא חום

 שנית שוות שיניים לוף ירוק גומא צפוף

 תולענית  דוקרנית נורית המלל גרניון גזור

 :של בתי גידול לחים רשימת מינים מוגנים .10
 

 נרקיס מצוי
 

 רשימת מינים אדומים: .11

 ורד צידוני

 (:1999פרגמן מינים נדירים ברמה ארצית )על פי  .13

 ורד צידוני דמסון כוכבני דבקת הפטמות גומא צפוף ישראלי-אספרג ארץ

R R RP R RP 

 חלב מפושק-נץ עבקנה נדיר נורית קטנה מלוכיה נאכלת חומעה מסולסלת

R RR RP RP R 
 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .14

כנפות -ארבע
 מוץ חום-דו מצויות

 שועל ארוך-זנב ורוניקת המים
 כדן אשכולי

RP RP RP RP RR 

 בצעוני מצוי אשבל הביצה ארכובית משונשנת אפרורית מצויה אגמון ימי

RP RP RP RR RP 

 דבשה סיצילית דבקה זיפנית גומא חום גומא ארוך בקיית הביצות

RR RP RP RP RR 

 נוניאה כרסנית אפילמעוג  כרוב שחור חלבלוב השמש חומעה משוננת

RP RP RP RP RR 

 ציפורנית שחומה סמר מצוי סגולית חרמשית נרקיס מצוי נורית המלל

RP RP RP RP RP 

 שרעול שעיר שנית מתפתלת רוש עקוד
-אספרג ארץ

 ישראלי
 דבקת הפטמות

RR RP RP RP RR 

 נורית קטנה מלוכיה נאכלת חומעה מסולסלת ורד צידוני דמסון כוכבני

RR RR RP RR RR 

   תולענית דוקרנית שיניים-שנית שוות עלים-שנית קטנת חלב מפושק-נץ

RP RP RP RP   
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  ביצת הדמסון הכוכבני :28אתר מס' 

  

 גובה מוחלט: 177208/646605 "צ:נ .1
 מ' 15+

ביצה מחוץ  :גידול לחקטגורית בית  .2
 לאפיק הנחל

ביצה עונתית, יבשה  :הידרולוגי מצב .3
 בקיץ

 לא נדגמו :המים איכות .4

פשט הצפה קדום של  :מורפולוגי מבנה .5
נחל גמליאל, השטח מישורי, בקרקע 

הידרומורפית כבדה. סוללות עפר 
שנערמו בדרום ובמזרח הביצה 

חוסמים את התנקזות המים חזרה 
 יוצרים את הביצהלנחל ובכך 

 לא נצפו מפגעים: .6
מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י  .7

  קטגוריות הסקר:

 

 

 

 

 

 

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  
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ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(
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 שימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:ר

 קורטם דק ירבוז שרוע גרניון גזור אגמון ימי   

 קייצת מסולסלת לשישית הצבעים דבשה סיצילית אמיך קוצני

 שחליל שרוע מרור הגינות כוכבנידמסון  אספסת מצויה

 שיבולת שועל נפוצה נורית המלל שועל ארוך-זנב  אספרג ארץ ישראלי

 שלמון יפואי נורית השדה חוח עקוד אסתר מרצעני 

 שנית קטנת עלים נורית קטנה חומעה משוננת ארבע כנפות צהובות

 שינייםשנית שוות  נשרן צפוף חסת המצפן  ארכובית שבטבטית 

 שרעול שעיר סמר מצוי יבלית מצויה בצעוני מצוי

 תולענית  דוקרנית עטיינית קצרה ינבוט השדה  גומא הפקעים

 תלתן הפוך ציפורנית שחומה ירבוז לבן גזיר מזיק
 
 

 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .8

 

 גידול לח:רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית  .9

 נורית המלל אגמון ימי   

 נורית השדה אספרג ארץ ישראלי

 סמר מצוי בצעוני מצוי

 עטיינית קצרה גרניון גזור

 ציפורנית שחומה דבשה סיצילית

 שנית קטנת עלים דמסון כוכבני

 שנית שוות שיניים שועל ארוך-זנב 

 תולענית  דוקרנית חומעה משוננת

 

 

 

40%, 16, ח"בגל

20%, 8, סגטאלים

2%, 1, רודראלים

טריסטריאלים  
22%, 9, מקומיים

פולשים  
8%, 3, טריסטריאלים

,  ח"פולשים של בגל
1 ,3%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

5%, 2, בלבד



   
 
 

111 
 

 (:1999ברמה ארצית )על פי פרגמן מינים נדירים  .10

 נורית קטנה דמסון כוכבני ישראלי-אספרג ארץ

R R RP 
 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .11

כנפות -ארבע
 מצויות

 שועל ארוך-זנב
 אגמון ימי

 דבשה סיצילית בצעוני מצוי

RP RP RP RP RR 

 שחליל שרוע ציפורנית שחומה מצויסמר  נורית המלל חומעה משוננת

RP RP RP RP RP 

 נורית קטנה דמסון כוכבני ישראלי-אספרג ארץ תלתן הפוך שרעול שעיר

RP RP RP RR RR 

     תולענית דוקרנית שיניים-שנית שוות עלים-שנית קטנת

RP RP RP     
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   מטע פקנים-עיינות  29אתר מס' 

  

 13+ גובה מוחלט: 177698/647189 "צ:נ .1
 מ'

ביצה מחוץ לאפיק  קטגורית בית גידול לח: .2
 הנחל

ביצה עונתית, מחזיקה  :הידרולוגי מצב .3
 מים עד תחילת הקיץ

 לא דגמו :המים איכות .4

פשט הצפה של נחל חנין,  :מורפולוגי מבנה .5
ממוקמת למרגלות גבעת הכורכר של כפר 

ממוקמת בתוך שטח הנוער עיינות. הביצה 
חקלאי הכולל פרדס מטע פקאנים וגידולי 

 שדה. הקרקע הידרומורפית כבדה
החקלאות פוגעת בצומח באמצעות  :מפגעים .6

 קילטור וכיסוח
 

מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות  .7

   הסקר:

 

 

 

 

 

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(
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ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(



   
 
 

113 
 

 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 עולש מצוי טופח ירושלים דבקת הפטמות אגמון ימי 

 עוקץ עקרב אירופי   יבלית מצויה דבשה מחורצת אזנב מצוי

 פטל קדוש ינבוט השדה  דבשה סיצילית אמיך קוצני

 פקאן  ירבוז לבן דמסון כוכבני אספסת מצויה

 פרג בת"מ ירבוז שרוע שועל ארוך-זנב  אספסת ריסנית

 ציפורנית שחומה ירוקת חמור מצויה חבלבל השדה  אסתר מרצעני

 קורטם דק כריך שחום חוח עקוד ארכובית הציפורים

 קיקיון מצוי כשות בת"מ חומעה יפה ארכובית שבטבטית

 קנה מצוי לוף ירוק חומעה מסולסלת בוצין מפורץ

 שיבולת שועל מתפרקת לחך איזמלני חומעה משוננת בצעוני מצוי

 שיבולת שועל נפוצה כלב כרתית -לשון  חלבלוב מצוי שעירהבקיה 

 שיבולת שועל תרבותית מלוח דיוויס חלבלוב משונשן בקיה תרבותית

 שלמון יפואי מסרק שולמית חלמית מצויה בקיית הביצות

 שנית מתפתלת מרגנית השדה)כחול( חמציץ נטוי ברומית ספרדית

 שנית קטנת עלים הגינותמרור  חסת המצפן  ברומית עקרה

 שנית שוות שיניים מרקולית מצויה חפורית מוזרה שיבולית-ברומית קצרת

 שעורת העכבר נורית המלל חרדל השדה גדילן מצוי

 שעורת התבור נשרן צפוף חרדל לבן גומא הפקעים

 תולענית  דוקרנית סולנום שחור  חרצית עטורה גזיר מזיק

 תלתן הפוך סלק מצוי טופח גדול גרניון גזור

       דבקה זיפנית
 

 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .8

 
 
 
 
 
 
 
 

30%, 24, ח"בגל

16%, 13, סגטאלים

12%, 10, רודראלים

טריסטריאלים  
31%, 25, מקומיים

פולשים  
,  4, טריסטריאלים

5%

פולשים של  
1%, 1, ח"בגל

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

5%, 4, בלבד
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 רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח: .9

 ציפורנית שחומה כריך שחום דבשה סיצילית אגמון ימי    

 קנה מצוי לוף ירוק דמסון כוכבני אספסת ריסנית

 שנית מתפתלת לחך איזמלני שועל ארוך-זנב  בצעוני מצוי

 שנית קטנת עלים מלוח דיוויס חומעה יפה בקיית הביצות

 שנית שוות שיניים נורית המלל חומעה מסולסלת שיבולית-ברומית קצרת

 תולענית  דוקרנית פטל קדוש חומעה משוננת גרניון גזור

 

 (:1999פרגמן מינים נדירים ברמה ארצית )על פי  .10

 חומעה מסולסלת דמסון כוכבני דבקת הפטמות שיבולית-ברומית קצרת

R RP R R 

 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .11

 בקיית הביצות בצעוני מצוי אספסת ריסנית אגמון ימי שועל ארוך-זנב

RP RP RP RP RR 

 מסרק שולמית מלוח דיוויס שחוםכריך  חלבלוב משונשן חומעה משוננת

RP RP RR RR RP 

 ציפורנית שחומה
 תלתן הפוך שנית מתפתלת

 כלב כרתית-לשון
-ברומית קצרת

 שיבולית

RP RP RP RP RP 

 דבשה סיצילית
 דמסון כוכבני

 חומעה מסולסלת
שועל -שיבולת

 עלים-שנית קטנת תרבותית

RR RR RP RR RP 

 שיניים-שנית שוות דבקת הפטמות נורית המלל דוקרניתתולענית  דבקה זיפנית

RP RP RP RR RP 
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 ביצת בית חנן :30אתר מס' 
  

 גובה מוחלט: 176646/648143דרומי  "צ:נ .1
 מ' 10+

 10+               176810/648423צפוני   

 מ'

ביצה מחוץ לאפיק  קטגורית בית גידול לח: .2
 . הנחל

 עונתית, יבשה בקיץביצה  :הידרולוגי מצב .3

 לא נמדדו :המים איכות .4

פשט הצפה של נחל חנין.  :מורפולוגי מבנה .5
הביצה הינה שטח חקלאי בחלקה, מוצפת 

 בעונת החורף. הקרקע הידרומורפית.
קילטור וכיסוח מטע הפקאנים  מפגעים: .6

 בשטח הביצה.
 

 

  עפ"י קטגוריות הסקר:מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר  .7

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

Google Earth 
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 עולש מצוי ינבוט השדה  גזיר מזיק אבוטילון תיאופרסטוס  

 עוקץ עקרב אירופי   ירבוז לבן דו שן שעיר  אגמון ימי    

 עוקץ עקרב שרוע   ירבוז מופשל  דורת ארם צובא אזנב מצוי

 עפעפית שרועה ירבוז שרוע דמסון כוכבני  איקליפטוס המקור

 ערבז משובל ירוקת חמור מצויה הגה מצויה ציצית לבנה  -אל

 פטל קדוש כריך שחום ורבנה רפואית   אמיך קוצני

 פספלון דו טורי  כשות בת"מ זמזומית סגולה אספסת מצויה

 פקאן  איזמלנילחך  שועל ארוך-זנב  אספרג ארוך עלים 

 פרעושית ערבית  לכיד הנחלים  חבלבל השדה אסתר מרצעני 

 ציפורנית שחומה לשישית הצבעים חוח עקוד אפרורית מצויה 

 חרוזה -צלע שור  מלוח דיוויס  חומעה יפה  ארויה משיינית 

 קורטם דק מלוכיה נאכלת  חומעה מסולסלת ארכובית הציפורים 

 קייצת מסולסלת מרגנית השדה)כחול( חומעה משוננת ארכובית שבטבטית 

 רגלת הגינה מרור הגינות חלמית מצויה אשבל הביצה 

 שברק מלבין   מרקולית מצויה חמציץ נטוי בוצין מפורץ

 שברק משובל  נורית המלל חסת המצפן  בצעוני מצוי

 שומר פשוט  נענע הכדורים חפורית מוזרה  בקיה תרבותית

 שוש קוצני  נרקיס מצוי חפורית קטנה  בקיית הביצות

 שיבולת שועל נפוצה נשרן צפוף חרדל השדה ברומית ספרדית 

 שלמון יפואי  סולנום זיתני חרדל לבן ברומית עקרה

 שנית שוות שיניים  סולנום שחור חרצית עטורה גדילן מצוי

 תולענית  דוקרנית  סלק מצוי יבלית מצויה גומא הפקעים

 
 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .8

 

 

30%, 26, ח"בגל

,  17, סגטאלים
,  רודראלים19%

7 ,8%

טריסטריאלים  
23%, 20, מקומיים

פולשים  
,  טריסטריאלים

8 ,9%

פולשים של  
3%, 3, ח"בגל

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

2%, 2, בלבד

נטועי אדם ופליטי  
5%, 4, תרבות

קרקעות חוליות  
1%, 1, לחות
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 רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח: .9

 פרעושית ערבית  לחך איזמלני זמזומית סגולה אגמון ימי   

 ציפורנית שחומה מלוח דיוויס  שועל ארוך-זנב  אפרורית מצויה 

 שברק משובל  נורית המלל חומעה יפה  אשבל הביצה 

 שוש קוצני  נענע הכדורים חומעה מסולסלת בצעוני מצוי

 שנית שוות שיניים  ערבז משובל חומעה משוננת בקיית הביצות

 תולענית  דוקרנית  פטל קדוש כריך שחום דמסון כוכבני 

       ורבנה רפואית  

 :של בתי גידול לחים רשימת מינים מוגנים .10

 נרקיס מצוי

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .11

אבוטילון 
 דמסון כוכבני ארויה משיינית תיאופרסטוס

 חומעה מסולסלת
 מלוכיה נאכלת

R R R R RR 

       עפעפית שרועה נענע הכדורים

R R       

 

 :דנין(מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי  .12

 בצעוני מצוי אשבל הביצה אפרורית מצויה אגמון ימי שועל ארוך-זנב

RP RP RP RR RP 

 נורית המלל מלוח דיוויס כריך שחום חומעה משוננת בקיית הביצות

RR RP RR RR RP 

 שוש קוצני שברק מלבין רגלת הגינה ציפורנית שחומה נרקיס מצוי

RP RP RR RP RR 

אבוטילון 
 דמסון כוכבני ארויה משיינית תיאופרסטוס

 חומעה מסולסלת
 מלוכיה נאכלת

RR RR RR RP RR 

 שיניים-שנית שוות שור חרוזה-צלע עקרב שרוע-עוקץ עפעפית שרועה נענע הכדורים

RR RP RP RP RP 

         תולענית דוקרנית

RP         
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 פשט נחל יבנה :31אתר מס' 
 

 

האתר נהרס עקב הקמת שכונה חדשה של יבנה 
 על שטחו.

 

 מ' 20+ גובה מוחלט: 174856/641406 נ"צ: .1

פשט הצפה מחוץ  :קטגורית בית גידול לח .2
 לאפיק הנחל. 

 אכזב מצב הידרולוגי: .3

 לא נדגמו איכות המים: .4

קרקע חמרה בעלת מרקם  מבנה מורפולוגי: .5
סיין חולי. השטח מישורי וסמוך לנחל יבנה 

 בקצה הדרומי של העיר יבנה.

  בניינים על שטח האתר. מפגעים: .6

 

 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 סוף מצוי  ירבוז יווני גומא הפקעים אגמון ימי  

 עוקץ עקרב אירופי  ירבוז לבן גזיר מזיק אזנב מצוי

 עוקץ עקרב שרוע   ירבוז שרוע דגנין מצוי אלמוות הכסף  

 עטיינית קצרה כף אווז האשפות דורת ארם צובא אמיך קוצני

 עגולת עליםעפעפית  כף אווז לבנה דרדר הקורים  אמיתה קיצית  

 עפעפית שרועה לחך מצוי זון אשון אספסת מצויה

 קוטב מצוי לכיד איטלקי חוח עקוד אספרג ארוך עלים 

 קייצת מסולסלת לכיד הנחלים  חומעה יפה  אסתר מרצעני

 רגלת הגינה לפופית משולשת חומעה מסולסלת אפרורית מצויה 

 שברק מלבין  הצבעיםלשישית  חומעה משוננת ארכובית הציפורים  

 שברק משובל  מלוח דיוויס  חלמית מצויה ארכובית שבטבטית

 שברק סיצילי מרגנית השדה)כחול( חסת המצפן אשל היאור

 שומר פשוט  מרור הגינות חפורית מוזרה  בוצין מפורץ

 שיבולת שועל נפוצה משיין גליליני חרדל השדה  בקיה תרבותית

 שנית שוות שיניים ניסנית זיפנית עטורהחרצית  ברומית הגגות

 שעורת התבור נרקיס מצוי טופח ירושלים ברומית ספרדית 

 תולענית  דוקרנית נשרן צפוף יבלית מצויה שיבולית-ברומית קצרת

     ינבוט השדה  גדילן מצוי
 

 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .8

 
 
 
 
 
 

20%, 14, ח"בגל

24%, 17, סגטאלים

13%, 9, רודראלים

טריסטריאלים  
24%, 17, מקומיים

פולשים  
,  4, טריסטריאלים

6%

פולשים של  
3%, 2, ח"בגל

,  מוגנים טריסטריאליים
1 ,2%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

4%, 3, בלבד

,  קרקעות חוליות לחות
1 ,1%

נטועי אדם ופליטי  
3%, 2, תרבות
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 המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח:רשימת המינים  .9

 עטיינית קצרה חומעה משוננת אגמון ימי  

 שברק משובל  מלוח דיוויס  אפרורית מצויה 

 שנית שוות שיניים משיין גליליני שיבולית-ברומית קצרת

 תולענית  דוקרנית סוף מצוי  חומעה יפה 

     חומעה מסולסלת
 

 :של בתי גידול לחים מוגניםרשימת מינים  .10

 נרקיס מצוי  

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .11

 עלים-עפעפית עגולת עפעפית שרועה חומעה מסולסלת שיבולית-ברומית קצרת

R R R R 

 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .12

 מלוח דיוויס חומעה משוננת אשל היאור אפרורית מצויה אגמון ימי

RP RP RP RP RR 

 שברק מלבין רגלת הגינה נרקיס מצוי
 שברק סיצילי

-ברומית קצרת
 שיבולית

RP RR RP RP RP 

 חומעה מסולסלת
 עפעפית שרועה

-עפעפית עגולת
 שיניים-שנית שוות עקרב שרוע-עוקץ עלים

RP RP RR RP RP 

     תולענית דוקרנית

RP     
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 נביעות תעלת :32' מס אתר
 

 5+גובה מוחלט: 175400/649611מזרחי  :צ"נ .1
 מ'

 'מ 4+             174567/649625 מערבי 

 אפיק הנחל קטגורית בית גידול לח: .2

 נחל אכזב מצב הידרולוגי: .3

 לא נדגמו איכות המים: .4

 במישורי עוברת התעלה :מורפולוגי מבנה .5
 הקרקע חתך. שורק נחל של ההצפה פשטי
 .כבדה הידרומורפית קרקע. אחיד

 נצפו לא :מפגעים .6
 

 

 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

Google Earth 
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 :הסקר קטגוריות סימוני עם באתר המינים רשימת

 עטיינית קצרה  כף אווז לבנה ורד צידוני אגמון ימי     

 עפעפית שרועה כף אווז ריחנית  ורוניקת המים  אגמון האגם   

 ערבז דק פרחים צפרדע אזמלנית-כף זון אשון אגמון הכדורים  

 ערבז משובל  כרפס ריחני חבלבל בת"מ אמיך קוצני

 ערברבה שעירה  כשות בת"מ חבלבל השדה אמיתה גדולה 

 עשנן מטפס לוביה מצרית  חבלבל שעיר  אמיתה קיצית  

 פטל קדוש  לוטוס הביצות חבלבלן המשוכות  מצויהאספסת 

 פספלון דו טורי  לחך איזמלני  חוח עקוד  אספרג ארוך עלים 

 פרעושית ערבית  ליפיה זוחלת  חומעה יפה אסתר מרצעני 

 קורטם דק לכיד הנחלים  חומעה משוננת  ארכובית שבטבטית

 מסולסלתקייצת  לשישית הצבעים חלבלוב מצוי  אשל היאור 

 קיקיון מצוי מלוח דיוויס  חלמית מצויה  בקיה תרבותית 

 קנה מצוי מעוג כרתי  חנק מחודד  ברומית ספרדית 

 רגלת הגינה מרגנית השדה)זן כתום( חסת המצפן  גדילן מצוי

 שברק מלבין  מרגנית השדה)כחול( חפורית מוזרה  גומא ארוך

 שברק משובל  הגינותמרור  חפורית קטנה  גומא הפקעים

 שברק סיצילי מרקולית מצויה חרדל השדה גומא חום 

 שברק קוצני נהרונית צפה חרדל לבן גומא צפוף  

 שוש קוצני נורית המלל חרצית עטורה גומא ריחני 

 שיבולת שועל נפוצה נזמית לופתת טופח ירושלים גזיר מזיק

 כחלחלהשיטה  נשרן צפוף טיון דביק גרניון גזור

 שנית גדולה  סולנום שחור  יבלית מצויה  דבקה זיפנית 

 שנית מתפתלת  סוף מצוי  ינבוט השדה  דבשה לבנה

 שנית קטנת עלים  עלים -סוף רחב ירבוז לבן דבשה מחורצת 

 שנית שוות שיניים סלק מצוי ירבוז מופשל דגנין מצוי

 שעורת הבולבסין  סמר מחוייץ ירבוז פלמר דו מוץ חום 

 שעורת התבור סמר מצוי  ירבוז שרוע דוחן זוחל 

 תולענית  דוקרנית  עבדקן מצוי  ירוקת חמור מצויה דחנית התרנגולים 

 תלתן אלכסנדרוני  עדשת מים זעירה כדורן ענף  הגה מצויה 

   עולש מצוי כף אווז האשפות  ורבנה רפואית  

 

 :הסקר לקטגוריות הצומח מיני של כמותית התפלגות .8

 

 

,  44, ח"בגל
36%

,  18, סגטאלים
7%, 8, רודראלים15%

טריסטריאלים  
,  28, מקומיים

23%

פולשים  
,  טריסטריאלים

8 ,7%

פולשים של  
4%, 5, ח"בגל

מוגנים  
,  1, טריסטריאליים

1%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

4%, 5, בלבד

,  ח"אדומים בבגל
2 ,2%

קרקעות חוליות  
1%, 1, לחות
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 :לח גידול בית לקטגוריית המשויכים המקומיים המינים רשימת .9

 פטל קדוש  נורית המלל חבלבלן המשוכות  אגמון ימי     

 פרעושית ערבית  סוף מצוי  חומעה יפה אגמון האגם   

 קנה מצוי עלים -סוף רחב חומעה משוננת  אגמון הכדורים  

 שברק משובל  סמר מחוייץ חנק מחודד  גומא ארוך

 שוש קוצני סמר מצוי  טיון דביק גומא חום 

 שנית גדולה  עבדקן מצוי  כרפס ריחני גומא צפוף  

 שנית מתפתלת  עדשת מים זעירה לוביה מצרית  גרניון גזור

 שנית קטנת עלים  עטיינית קצרה  לוטוס הביצות דבשה לבנה

 שנית שוות שיניים ערבז משובל  לחך איזמלני  דוחן זוחל 

 תולענית  דוקרנית  ערברבה שעירה  ליפיה זוחלת  ורבנה רפואית  

     מלוח דיוויס  ורוניקת המים 
  

 :של בתי גידול לחים מוגנים מינים רשימת .10

 צפרדע אזמלנית-כף

 נהרונית צפה
 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .11

 לוביה מצרית צפרדע אזמלנית-כף כדורן ענף ורד צידוני גומא צפוף

R RP RR R R 

     פרחים-ערבז דק עלים-סוף רחב עפעפית שרועה

R RR R     

 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .12

 אשל היאור אגמון האגם אגמון ימי ורוניקת המים מוץ חום-דו

RP RP RP RR RP 

 דוחן זוחל דבשה לבנה דבקה זיפנית גומא חום גומא ארוך

RP RP RP RP RP 

 לוטוס הביצות חנק מחודד חומעה משוננת חבלבלן המשוכות חבלבל שעיר

RP RR RP RR RR 

 סמר מצוי נורית המלל נהרונית צפה מלוח דיוויס ליפיה זוחלת

RP RR RP RP RP 

 שברק סיצילי שברק מלבין רגלת הגינה מטפסעשנן  ערברבה שעירה

RP RP RR RP RP 

 ורד צידוני תלתן אלכסנדרוני שנית מתפתלת שנית גדולה שוש קוצני

RR RP RP RP RR 

 עפעפית שרועה לוביה מצרית צפרדע אזמלנית-כף סמר מחויץ כדורן ענף

RR RR RR RP RP 

  תולענית דוקרנית שיניים-שוותשנית  עלים-שנית קטנת עלים-סוף רחב
RR RP RP RP  
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  פתוח בשטח - השורק ביצת :33' מס אתר

  

 מ' 7+גובה מוחלט:  174718/649727 :צ"נ .1

ביצה מחוץ לאפיק  קטגורית בית גידול לח: .2
 הנחל

 עונתי, מוצף בחורף  מצב הידרולוגי: .3

 לא נדגמו איכות המים: .4

 בלב כבדה גרומוסול קרקע :מורפולוגי מבנה .5
 .השורק של המרזבה

 נצפו לא :מפגעים .6
 

 

מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות  .7

 הסקר:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

Google Earth 
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 :הסקר קטגוריות סימוני עם באתר המינים רשימת

 עטיינית קצרה ירבוז יווני דבשה מחורצת  אזנב מצוי

 עכנאי שרוע  ירבוז מופשל דו מוץ חום  המקוראיקליפטוס 

 עפעפית שרועה ירבוז פלמר דורת ארם צובא  אמיך קוצני

 עשנן מטפס ירבוז שרוע דטורה אכזרית  אמיתה גדולה  

 פטל קדוש ירוקת חמור מצויה דטורה נטויית פרי אמיתה קיצית    

 פספלון דו טורי  כף אווז ריחנית  דרדר הקורים  אספסת מצויה

 פרעושית ערבית  כשות בת"מ הגה מצויה אספרג ארץ ישראלי

 קורטם דק לוביה מצרית  ורבנה רפואית  אסתר מרצעני 

 קייצת מסולסלת לחך איזמלני  חבלבל השדה  אפרורית מצויה 

 קנה מצוי  לכיד איטלקי חוח עקוד ארכובית הכתמים

 רגלת הגינה לכיד הנחלים  חומעה יפה  ארכובית הציפורים   

 שברק מלבין  לשישית הצבעים חומעה מסולסלת   ארכובית שבטבטית 

 שברק משובל  לשישית מקומטת חומעה משוננת  אשל היאור 

 שומר פשוט  מלוח דיוויס  חומעת החוף בקיה צרפתית

 שיבולת שועל נפוצה השדה)כחול(מרגנית  חלמית מצויה בקיה תרבותית 

 שנית מתפתלת  מרור הגינות חמציץ נטוי ברומית ספרדית

 שנית קטנת עלים  נורית המלל חסת המצפן  בת יבלית מצרית 

 שנית שוות שיניים  נשרן צפוף חפורית קטנה  גדילן מצוי 

 שעורת הבולבסין  סולנום שחור  חרדל השדה גומא הפקעים

 שעורת התבור  סלק מצוי חרדל לבן גומא צפוף 

 תאנה יפואית סמר מצוי חרחבינה מכחילה  גומא ריחני 

 תולענית  דוקרנית עבקנה שכיח יבלית מצויה גזיר מזיק 

 תלתן אלכסנדרוני  עולש מצוי ילקוט הרועים  גזר קיפח

 תלתן הפוך עוקץ עקרב אירופי   ינבוט השדה  דבקה זיפנית

 
 :הסקר לקטגוריות הצומח מיני של כמותית התפלגות .8

 
 

 

25%, 24, ח"בגל

23%, 22, סגטאלים

6%, 6, רודראלים

טריסטריאלים  
24%, 23, מקומיים

פולשים  
,  טריסטריאלים

9 ,10%

פולשים של  
, 5, ח"בגל

5%

,  מוגנים טריסטריאליים
1 ,1%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

3%, 3, בלבד

אדומים בבתי גידול  
1%, 1, שאינם לחים

נטועי אדם 
,  ופליטי תרבות

2 ,2%
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 :לח גידול בית לקטגוריית המשויכים המקומיים המינים רשימת .9

 קנה מצוי  נורית המלל חומעה מסולסלת   אספרג ארץ ישראלי

 שברק משובל  סמר מצוי חומעה משוננת  אפרורית מצויה 

 שנית מתפתלת  עבקנה שכיח חומעת החוף ארכובית הכתמים

 שנית קטנת עלים  עטיינית קצרה לוביה מצרית  גומא צפוף 

 שנית שוות שיניים  פטל קדוש לחך איזמלני  ורבנה רפואית 

 תולענית  דוקרנית פרעושית ערבית  מלוח דיוויס  חומעה יפה 

 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .10

-אספרג ארץ
 גומא צפוף ישראלי

חומעה 
 לוביה מצרית חומעת החוף מסולסלת

R R R O R 

       עפעפית שרועה לשישית מקומטת

RR R       
 

 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .11

 דבקה זיפנית אשל היאור ארכובית הכתמים אפרורית מצויה מוץ חום-דו

RP RP RP RP RP 

 סמר מצוי נורית המלל מלוח דיוויס משוננתחומעה  דטורה אכזרית

RP RP RR RP RP 

 תלתן אלכסנדרוני שנית מתפתלת שברק מלבין רגלת הגינה עשנן מטפס

RP RR RP RP RP 

 תלתן הפוך
-אספרג ארץ

 לוביה מצרית חומעת החוף חומעה מסולסלת ישראלי

RP RP RP RR RP 

 תולענית דוקרנית שיניים-שנית שוות עלים-קטנתשנית  עפעפית שרועה לשישית מקומטת

RR RP RP RP RP 
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 מוצלל בשטח – השורק ביצת :34' מס אתר
 

 מ' 7+ גובה מוחלט: 174376/649720 :צ"נ .1

ביצה מחוץ לאפיק  קטגורית בית גידול לח: .2
 הנחל

 עונתי, מוצף בחורף מצב הידרולוגי: .3

 לא נדגמו איכות המים: .4

 בלב כבדה גרומוסול קרקע :מורפולוגי מבנה .5
 השורק של המרזבה

 נצפו לא :מפגעים .6
מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י  .7

 קטגוריות הסקר:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

Google Earth 
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 :הסקר קטגוריות סימוני עם באתר המינים רשימת

 פטל קדוש ינבוט השדה  דו מוץ חום  אגמון ימי    

 פספלון דו טורי  ירבוז מופשל  דוחן זוחל  אגמון הכדורים 

 פרעושית ערבית  ירבוז שרוע הגה מצויה אזנב מצוי

 קורטם דק ירוקת חמור מצויה ורבנה רפואית  איקליפטוס המקור

 קייצת מסולסלת כשות בת"מ חבלבל השדה  אמיך קוצני

 קיסוסית קוצנית לחך איזמלני  חוח עקוד  אספסת מצויה

 קנה מצוי  לכיד הנחלים  חומעה יפה  אספרג ארץ ישראלי

 רב מוץ מחוספס  לשישית הצבעים חומעה מסולסלת אספרג ארוך עלים 

 רגלת הגינה מלוח דיוויס  חומעה משוננת אסתר מרצעני

 שברק מלבין  מרגנית השדה)כחול( חלבלוב סמור אפרורית מצויה 

 שברק משובל  מרור הגינות חלמית מצויה ארכובית שבטבטית 

 שברק קוצני משיין גליליני חמציץ נטוי אשל היאור 

 שיבולת שועל נפוצה נשרן צפוף חסה כחולת פרחים  בוצין מפורץ

 שיטה כחלחלה סולנום שחור  חסת המצפן ברומית ספרדית 

 שלמון יפואי  סמר חד  חפורית מוזרה  ברומית עקרה

 שעורת הבולבסין  סמר מצוי חרדל השדה  שיבולית-ברומית קצרת

 שעורת החוף  עבקנה נדיר  חרדל לבן  גדילן מצוי

 שעורת התבור עבקנה שכיח  חרחבינה מכחילה גומא הפקעים

 תולענית  דוקרנית  עולש מצוי טיונית החולות גזיר מזיק

 תמר מצוי עפעפית שרועה יבלית מצויה  גלונית פלשתית

       דגנין מצוי
 

 :הסקר לקטגוריות הצומח מיני של כמותית התפלגות .8

 

 

 

30%, 24, ח"בגל

18%, 15, סגטאלים

6%, 5, רודראלים

טריסטריאלים  
25%, 20, מקומיים

פולשים  
,  טריסטריאלים

9 ,11%

פולשים של  
4%, 3, ח"בגל

,  מוגנים טריסטריאליים
1 ,1%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

4%, 3, בלבד

קרקעות חוליות  
1%, 1, לחות
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 :לח גידול בית לקטגוריית המשויכים המקומיים המינים רשימת .9

 פרעושית ערבית  משיין גליליני ורבנה רפואית  אגמון ימי    

 קנה מצוי  סמר חד  חומעה יפה  אגמון הכדורים 

 שברק משובל  סמר מצוי חומעה מסולסלת אספרג ארץ ישראלי

 שעורת החוף  עבקנה נדיר  חומעה משוננת אפרורית מצויה 

 תולענית  דוקרנית  עבקנה שכיח  לחך איזמלני  שיבולית-ברומית קצרת

   פטל קדוש מלוח דיוויס  דוחן זוחל 
 

 :של בתי גידול לחים מוגנים מינים רשימת .10

 תמר מצוי
 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .11

 ישראלי-אספרג ארץ
-ברומית קצרת

 גלונית פלשתית שיבולית
 חומעה מסולסלת

 עבקנה נדיר

R R R R RP 

         עפעפית שרועה

R         
 

 :פלשת )על פי דנין(מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת  .12

 אשל היאור אפרורית מצויה אגמון ימי פרחים-חסה כחולת מוץ חום-דו

RP RR RP RP RP 

 סמר חד מלוח דיוויס חלבלוב סמור חומעה משוננת דוחן זוחל

RP RP RR RR RP 

 שעורת החוף שברק מלבין רגלת הגינה קיסוסית קוצנית סמר מצוי

RP RR RR RP RP 

 תמר מצוי
-אספרג ארץ

 ישראלי
-ברומית קצרת

 שיבולית
 חומעה מסולסלת

 עפעפית שרועה

RR RP RP RP RP 

     תולענית דוקרנית
RP     
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  המזרחית השורק ביצת :35' מס אתר

 

 6+ גובה מוחלט: 175553/649462 :צ"נ .1
 מ'

ביצה מחוץ  קטגורית בית גידול לח: .2
 לאפיק הנחל

 עונתי, מוצף בחורף  מצב הידרולוגי: .3

 לא נדגמו איכות המים: .4

 הידרומורפית קרקע :מורפולוגי מבנה .5
 מוקף השטח. השורק של המרזבה בלב

 .עיבוד מאפשר ולא חורף כל מוצף הביצה שטח אך, בשדות
 נצפו לא :מפגעים .6
 עפ"י קטגוריות הסקר:מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

Google Earth 
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 :הסקר קטגוריות סימוני עם באתר המינים רשימת

 סוף מצוי ירבוז מופשל  גומא ריחני  אבוטילון תיאופרסטוס  

 סלק מצוי ירבוז פלמר גזיר מזיק אזנב מצוי

 עבדקן מצוי ירבוז שרוע גזר קיפח איקליפטוס המקור

 עולש מצוי ירוקת חמור מצויה דבשה מחורצת  ישראלי   -אירוס ארץ

 עוקץ עקרב אירופי   כף אווז האשפות דו מוץ חום  אל ציצית לבנה  
 עטיינית קצרה כף אווז הגינות דורת ארם צובא  אלה ארץישראלית

 עפעפית עגולת עלים כף אווז לבנה דחנית השלחין אמיך קוצני

 עפעפית שרועה כף אווז ריחנית דחנית התרנגולים אמיתה גדולה  

 ערבז משובל כרפס הביצות ורבנה רפואית  אמיתה קיצית  

 פטל קדוש כשות בת"מ זון אשון אספסת מצויה

 פספלון דו טורי  לוטוס הביצות חבלבל השדה  אסתר מרצעני 

 פרעושית משלשלת לחך איזמלני  חוח עקוד  אפרורית מצויה

 קוטב מצוי ליפיה זוחלת חומעה משוננת ארכובית ארץ ישראלית

 קייצת מסולסלת לכיד הנחלים  חומעת החוף ארכובית הכתמים

 קייצת קנדית לפתית מצויה חלמית מצויה ארכובית הציפורים   
 קיקיון מצוי לשישית הצבעים חמציץ נטוי ארכובית שבטבטית

 רגלת הגינה לשישית מקומטת חסת המצפן אשל היאור 
 שומר פשוט  מלוח דיוויס  חפורית מוזרה בוצין מפורץ

 שוש קוצני מלוכיה נאכלת  חרדל השדה  בקיה תרבותית

 שיבולת שועל נפוצה מעוג כרתי חרדל לבן  ברומית אזמלנית
 שנית גדולה מרור הגינות חרצית עטורה ברומית ספרדית 

 שנית מתפתלת מרקולית מצויה טיון דביק גדילן מצוי

 שנית קטנת עלים נשרן צפוף טיונית החולות גומא ארוך

 שנית שוות שיניים סולנום זיתני יבלית מצויה גומא הפקעים

 תולענית  דוקרנית סולנום שחור שיבולת-ירבוז ירוק  גומא הפרקים

     ירבוז לבן גומא צפוף 

 
 :הסקר לקטגוריות הצומח מיני של כמותית התפלגות .8

 

25%, 26, ח"בגל

20%, 20, סגטאלים

,  11, רודראלים
11%

טריסטריאלים  
16%, 16, מקומיים

פולשים  
,  13, טריסטריאלים

13%

,  ח"פולשים של בגל
5 ,5%

מוגנים  
,  3, טריסטריאליים

3%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

3%, 3, בלבד

אדומים בבתי גידול  
1%, 1, שאינם לחים

קרקעות חוליות  
1%, 1, לחות

נטועי אדם 
,  ופליטי תרבות

2 ,2%
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 :לח גידול בית לקטגוריית המשויכים המקומיים המינים רשימת .9

 שוש קוצני סוף מצוי חומעת החוף אפרורית מצויה

 שנית גדולה עבדקן מצוי טיון דביק ארכובית הכתמים

 שנית מתפתלת עטיינית קצרה כרפס הביצות גומא ארוך

 שנית קטנת עלים ערבז משובל לוטוס הביצות גומא הפרקים

 שנית שוות שיניים פטל קדוש לחך איזמלני  גומא צפוף 

 תולענית  דוקרנית פרעושית משלשלת ליפיה זוחלת ורבנה רפואית 

     מלוח דיוויס  חומעה משוננת
 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .10

אבוטילון 
 מלוכיה נאכלת לשישית מקומטת חומעת החוף גומא צפוף תיאופרסטוס

R R O RR RR 

 עפעפית שרועה
-עפעפית עגולת

       עלים

R R       

 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .11

-אלה ארץ
 ארכובית הכתמים אפרורית מצויה מוץ חום-דו ישראלית

 אשל היאור

RR RP RP RP RP 

 כרפס הביצות תולענית דוקרנית חומעה משוננת גומא הפרקים גומא ארוך

RP RR RP RP RP 

 לוטוס הביצות
 ליפיה זוחלת

 מלוח דיוויס
פרעושית 
 רגלת הגינה משלשלת

RR RP RR RP RR 

 שנית מתפתלת שנית גדולה שוש קוצני
אבוטילון 

 חומעת החוף תיאופרסטוס

RR RP RP RR RR 

 עפעפית שרועה מלוכיה נאכלת לשישית מקומטת
-עפעפית עגולת

 עלים-שנית קטנת עלים

RR RR RP RR RP 

     שיניים-שנית שוות
RP     

 

 

 

 

 

 

 

 

 יאיר פרידברג :צילום
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 המערבית רובין ביצת :36' מס אתר
 

  

 8+ גובה מוחלט: 174053/649596 :צ"נ .1
 מ'

ביצה מחוץ  קטגורית בית גידול לח: .2
לאפיק הנחל. על השטח הוקמה ביצת 

 11.2017רובין החדשה 

 איתן  מצב הידרולוגי: .3

לא נדגמו. מי התפלה  איכות המים: .4
מעודפים של מתקן ההתפלה הסמוך, 

לעיתים מוזרם מהשפד"ן עודפי קולחין 
 באיכות שניונית

הדרומורפית עשירה   נשתלה על השטח חורשת אקליפטוס . אדמה 1952משנת  :מורפולוגי מבנה .5
 בחומר אורגני, מתחלפת עם כתמי השקעה חולית

  קולחין הזרמת :מפגעים .6
 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(
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 :הסקר קטגוריות סימוני עם באתר המינים רשימת

 עבקנה שכיח ירוקת חמור מצויה גרניון גזור אגמון ימי   

 עולש מצוי כף אווז האשפות דבשה לבנה אגמון האגם   

 עוקץ עקרב אירופי כף אווז הגינות דבשה מחורצת אזנב מצוי

 עטיינית קצרה כף אווז לבנה מוץ חדוד -דו  איקליפטוס המקור

 ערבז משובל כף אווז ריחנית דו מוץ חום  אל ציצית לבנה  

 דוחן זוחל אמיך קוצני
 אזמלניתצפרדע -כף

 פטל קדוש

 פספלון דו טורי כריך מחולק דוחן קיפח אמיתה גדולה   

 פרעושית משלשלת כרפס הביצות דחנית התרנגולים אמיתה קיצית   

 צלף קוצני כרפס ריחני דטורה נטויית פרי אספסת מצויה

 קייצת מסולסלת כשות בת"מ ורבנה רפואית  אספרג ארץ ישראלי

 קייצת קנדית לחך גדול ורוניקת  המים אסתר מרצעני

 קיקיון מצוי ליפיה זוחלת זיף נוצה חבוי אפרורית מצויה

 קנה מצוי לכיד הנחלים זית אירופי אצבען מאדים

 קנה קוצני לשישית צבעים חוח עקוד ארכובית הכתמים

 רגלת הגינה מלוח דיוויס חומעה יפה ארכובית הציפורים

 שברק משובל מרגנית השדה )זן כתום( חומעה משוננת ארכובית משונשנת
 שיבולת שועל מתפרקת מרור הגינות חומעת החוף ארכובית שבטבטית 

 שיבולת שועל נפוצה מרקולית מצויה חלבלוב סמור אשל היאור
 שנית גדולה משיין גליליני חמציץ נטוי אשל מרובע

 מתפתלתשנית  נשרן הדוחן חסת המצפן בוצין מפורץ
 שנית קטנת עלים נשרן צפוף חפורית מוזרה ברומית ספרדית 

 שנית שוות שיניים סולנום שחור חפורית קטנה ברומית עקרה

 שעורת החוף סוף מצוי חרדל לבן  ברקן סורי

 שעורת התבור עלים -סוף רחב חרצית עטורה גדילן מצוי

 תלתן אלכסנדרוני  סלק מצוי טיון דביק גומא ארוך

 תלתן הביצות סמר הפרקים טיונית החולות גומא הפרקים

 תלתן הפוך סמר מחוייץ יבלית מצויה גומא חום

 תלתן הקצף סמר מצוי שיבולת-ירבוז ירוק  גומא צפוף

 תלתן חקלאי עבדקן מצוי ירבוז לבן גומא ריחני

 קיפודניתלתן  עבקנה נדיר  ירבוז מבריק גומא שופע

     ירבוז שרוע גזיר מזיק
 

 :הסקר לקטגוריות הצומח מיני של כמותית התפלגות .8

 

40%, 49, ח"בגל

8%, 10, רודראלים11%, 14, סגטאלים

טריסטריאלים  
20%, 24, מקומיים

פולשים  
,  13, טריסטריאלים

11%

, 5, ח"פולשים של בגל
4%

,  מוגנים טריסטריאליים
1 ,1%

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

3%, 4, בלבד

אדומים  
,  ח"בבגל

1 ,1%

נטועי אדם 
ופליטי  

, 1, תרבות
1%
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 :לח גידול בית לקטגוריית המשויכים המקומיים המינים רשימת .9

 פטל קדוש ליפיה זוחלת דבשה לבנה אגמון ימי   

 פרעושית משלשלת מלוח דיוויס דוחן זוחל אגמון האגם   

 קנה מצוי משיין גליליני ורבנה רפואית  אספרג ארץ ישראלי

 קנה קוצני סוף מצוי ורוניקת  המים אפרורית מצויה

 שברק משובל עלים -סוף רחב חומעה יפה ארכובית הכתמים

 שנית גדולה סמר מחוייץ חומעה משוננת ארכובית משונשנת

 שנית מתפתלת סמר מצוי חומעת החוף גומא ארוך

 שנית קטנת עלים עבדקן מצוי טיון דביק גומא הפרקים

 שנית שוות שיניים עבקנה נדיר  כריך מחולק גומא חום

 שעורת החוף עבקנה שכיח כרפס הביצות גומא צפוף

 תלתן הביצות עטיינית קצרה כרפס ריחני גומא שופע

   ערבז משובל לחך גדול גרניון גזור
 

 :של בתי גידול לחים מוגנים מינים רשימת .10

 אשל מרובע

 צפרדע אזמלנית-כף

 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .11

 חומעת החוף גומא שופע גומא צפוף עלים-סוף רחב ישראלי-אספרג ארץ

R RR R RP O 
   עבקנה נדיר סמר הפרקים לחך גדול צפרדע אזמלנית-כף

R R RR RP   
 

 :אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין(מינים נדירים ברמה  .12

 אגמון האגם אגמון ימי סמר מחויץ ורוניקת המים מוץ חום-דו

RP RP RR RP RR 

 אשל מרובע אשל היאור ארכובית משונשנת ארכובית הכתמים אפרורית מצויה

RP RP RP RP RP 

 דוחן זוחל דבשה לבנה גומא חום גומא הפרקים גומא ארוך

RP RR RP RP RP 

 כריך מחולק שיניים-שנית שוות חלבלוב סמור חומעה משוננת זית אירופי

RR RP RR RP RP 

 פרעושית משלשלת סמר מצוי מלוח דיוויס ליפיה זוחלת כרפס הביצות

RP RP RR RP RP 

 שנית מתפתלת שנית גדולה רגלת הגינה קנה קוצני
-אספרג ארץ

 ישראלי

RP RR RP RP RP 

 תלתן הפוך תלתן הביצות תלתן אלכסנדרוני שעורת החוף עלים-רחבסוף 

RR RP RP RR RP 

 סמר הפרקים לחך גדול צפרדע אזמלנית-כף חומעת החוף גומא שופע

RR RR RR RR RR 

     עלים-שנית קטנת

RP     



   
 
 

136 
 

 תעלת ההקלה חתכים בין הגשר לשפך 37אתר מס' 
 

 המשוקמתכיום בתחום ביצת רובין 

)מפגש עם תעלת  174507/649730מזרחי  "צ:נ .1
 נביעות(       

 5+ גובה  מוחלט:
 מ' 9+ גובה מוחלט: 174670/649882מערבי 

 אפיק הנחל קטגורית בית גידול לח: .2

 איתן :הידרולוגי מצב .3

לא נדגמו. עודפים של מתקן  :המים איכות .4
ההתפלה, לעיתים קולחין באיכות שניונית 

 מהשפד"ן.

תעלה המזרימה מי עודפים של  :מורפולוגי מבנה .5

 מתקן ההתפלה, התעלה ממוקמת בגבול הצפוני של 

 מרזבת השורק בין שדה חקלאי לחולות ראשון לציון. יושבת בקרקע הידרומורפית כבדה. .6

 לא נצפו :מפגעים .7
 קטגוריות הסקר:מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

https://www.google.co.il/maps 
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 נשרן צפוף ינבוט השדה  גומא מגובב אגמון ימי   

 סולנום בת"מ ירבוז לבן גומא צפוף  אגמון האגם   

 סולנום שחור ירבוז שרוע גומא שופע אגמון הכדורים   

 סוף מצוי כדורן ענף גזיר מזיק אזנב מצוי

 עבדקן מצוי כף אווז האשפות דבשה לבנה איקליפטוס המקור

 עבקנה נדיר כף אווז לבנה דבשה מחורצת אל ציצית לבנה   

 עבקנה שכיח כף אווז ריחנית מוץ חדוד  -דו  אמיך קוצני

 עולש מצוי צפרדע אזמלנית-כף דו מוץ חום  אמיתה גדולה

 ערבז משובל הביצותכרפס  דחנית התרנגולים אספרג ארץ ישראלי

 פספלון דו טורי  כשות בת"מ זון אשון אסתר מרצעני

 קיקיון מצוי לוביה מצרית זית אירופי אפזרית אדומה

 קנה מצוי  לחך גדול חוח עקוד  ארכובית הציפורים

 קנה קוצני ליסימכיה מסופקת חומעה משוננת ארכובית משונשנת

 שיבולת שועל נפוצה הנחליםלכיד  חומעת החוף ברומית ספרדית 

 שנית גדולה מלוח דיוויס  חלמית מצויה ברומית עקרה

 שנית מתפתלת מעוג כרתי חמציץ נטוי ברומית שעירה

 שנית קטנת עלים מרור הגינות חסת המצפן גדילן מצוי

 שעורת החוף  מרקולית מצויה חרדל לבן  גומא הפקעים

 תולענית  דוקרנית נהרונית צפה טיונית החולות גומא הפרקים

     יבלית מצויה גומא חום 

 
 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42%, 32, ח"בגל

12%, 9, סגטאלים

,  8, רודראלים
10%

טריסטריאלים  
17%, 13, מקומיים

פולשים  
,  6, טריסטריאלים

8%

פולשים של  
5%, 4, ח"בגל

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

4%, 3, בלבד

,  1, ח"אדומים בבגל
1%

נטועי אדם ופליטי  
1%, 1, תרבות
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 רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח: .10

 קנה מצוי  ליסימכיה מסופקת גומא צפוף  אגמון ימי   

 קנה קוצני מלוח דיוויס  גומא שופע אגמון האגם   

 שנית גדולה סוף מצוי דבשה לבנה אגמון הכדורים   

 שנית מתפתלת עבדקן מצוי חומעה משוננת אספרג ארץ ישראלי

 שנית קטנת עלים עבקנה נדיר חומעת החוף אפזרית אדומה

 שעורת החוף  עבקנה שכיח כרפס הביצות ארכובית משונשנת

 תולענית  דוקרנית ערבז משובל מצריתלוביה  גומא הפרקים

     לחך גדול גומא חום 

 

 : בבית גידול לח רשימת מינים מוגנים .11

 נהרונית צפה צפרדע אזמלנית-כף

 
 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .12

 כדורן ענף חומעת החוף גומא שופע גומא צפוף ישראלי-אספרג ארץ

R R RP O RR 
 עבקנה נדיר ליסימכיה מסופקת לחך גדול לוביה מצרית צפרדע אזמלנית-כף

R R R RR RP 
 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .13

 ארכובית משונשנת אפזרית אדומה אגמון האגם אגמון ימי מוץ חום-דו

RP RP RR RP RP 

 חומעה משוננת אירופיזית  דבשה לבנה גומא חום גומא הפרקים

RR RP RP RR RP 

-אספרג ארץ
 כדורן ענף חומעת החוף כרפס הביצות גומא שופע ישראלי

RP RR RP RR RR 
 לחך גדול נהרונית צפה מלוח דיוויס לוביה מצרית צפרדע אזמלנית-כף

RR RP RR RP RR 

 שעורת החוף שנית מתפתלת שנית גדולה קנה קוצני ליסימכיה מסופקת

RR RP RP RP RP 

       תולענית דוקרנית עלים-שנית קטנת

RP RP       
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 מהגשר עד מתקן ההתפלה -תעלת ההקלה :38אתר מס' 
 

  

)מול בסיס  173947/649787מזרחי  "צ:נ .1
 צבאי( 

 מ' 4+    גובה מוחלט:
)מפגש עם תעלת  174507/649730מערבי 

 נביעות( 
  מ' 5+      גובה מוחלט:

 אפיק הנחל :קטגורית בית גידול לח .2

 איתן :הידרולוגי מצב .3

לא נדגמו. עודפים של מתקן  :המים איכות .4
ההתפלה, לעיתים קולחין באיכות שניונית 

 מהשפד"ן.

המזרימה מי עודפים של מתקן תעלה  :מורפולוגי מבנה .5
ההתפלה, יושבת בקרקע הידרומורפית כבדה. קצה 

 המקטע נשפך לביצת השורק המשוקמת.
 לא נצפו :מפגעים .6
 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

https://www.google.co.il/maps 
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 סוף מצוי החולותטיונית  גזיר מזיק אגמון ימי    

 עלים -סוף רחב יבלית מצויה גזר קיפח אגמון האגם   

 סמר מחוייץ ינבוט השדה  דבשה לבנה אגמון הכדורים   

 עבדקן מצוי ירבוז לבן דבשה מחורצת איקליפטוס המקור

 עבקנה שכיח ירבוז שרוע דו מוץ חום  אמיך קוצני

 עדשת המים גיבנת כף אווז האשפות דוחן זוחל אמיתה גדולה

 עולש מצוי כף אווז לבנה דורת ארם צובא אמיתה קיצית

 ערבז משובל כף אווז ריחנית דחנית התרנגולים אספרג ארץ ישראלי

 פטל קדוש כרפס הביצות דרדר הקורים אסתר מרצעני

 פספלון דו טורי  כשות בת"מ ורוניקת  המים ארכובית ארץ ישראלית

 קייצת מסולסלת לוביה מצרית זיף נוצה חבוי הציפוריםארכובית 

 קייצת קנדית לוטוס הביצות חבלבל השדה ארכובית מחודדת

 קיקיון מצוי לכיד איטלקי חבלבלן המשוכות ארכובית משונשנת

 קנה מצוי לכיד הנחלים חוח עקוד ארכובית שבטבטית 

 ענףשבטבט  לפופית משולשת חומעה משוננת בוצין מפורץ

 שברק סיצילי לפתית מצויה חלמית מצויה בקבוקון מקומט
 שברק קוצני מלוח דיוויס  חמציץ נטוי ברומית ספרדית 

 שיבולת שועל נפוצה מעוג כרתי חסת המצפן ברומית שעירה

 שיטה כחלחלה מרגנית השדה )זן כתום( חפורית מוזרה גדילן מצוי

 שנית גדולה הגינותמרור  חפורית מצויה גומא ארוך

 שנית מתפתלת משיין גליליני חרדל השדה גומא הפקעים

 שנית קטנת עלים נהרונית צפה חרדל לבן  גומא הפרקים

 תולענית  דוקרנית נשרן צפוף חרצית עטורה גומא חום 

   סולנום שחור טיון דביק גומא צפוף 
 
 
 

 התפלגות כמותית של מיני הצומח לקטגוריות הסקר: .8

 
 
 

 

37%, 36, ח"בגל

,  17, סגטאלים
18%

7%, 7, רודראלים

טריסטריאלים  
17%, 16, מקומיים

פולשים  
,  12, טריסטריאלים

13%

פולשים של  
4%, 4, ח"בגל

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

2%, 2, בלבד

קרקעות חוליות  
1%, 1, לחות

נטועי אדם 
ופליטי  

, 1, תרבות
1%
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 רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח: .9

 ערבז משובל לוטוס הביצות גומא צפוף  אגמון ימי    

 פטל קדוש מלוח דיוויס  דבשה לבנה אגמון האגם   

 קנה מצוי משיין גליליני דוחן זוחל אגמון הכדורים   

 ענףשבטבט  סוף מצוי ורוניקת  המים אספרג ארץ ישראלי

 שנית גדולה עלים -סוף רחב חבלבלן המשוכות ארכובית מחודדת

 שנית מתפתלת סמר מחוייץ חומעה משוננת ארכובית משונשנת

 שנית קטנת עלים עבדקן מצוי טיון דביק גומא ארוך

 תולענית  דוקרנית עבקנה שכיח כרפס הביצות גומא הפרקים

   עדשת המים גיבנת לוביה מצרית גומא חום 

 

 רשימת מינים מוגנים: .10

 נהרונית צפה
 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .11

 לוביה מצרית גומא צפוף ארכובית מחודדת עלים-סוף רחב ישראלי-אספרג ארץ

R RR RR R R 

         שבטבט ענף

RR         

 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .12

 מוץ חום-דו
 ורוניקת המים

 סמר מחויץ
-אספרג ארץ

 עלים-סוף רחב ישראלי

RP RP RR RP RR 

 גומא ארוך ארכובית משונשנת ארכובית מחודדת אגמון האגם אגמון ימי

RP RR RR RP RP 

 שבטבט ענף דבשה לבנה לוביה מצרית גומא חום גומא הפרקים

RR RP RP RP RR 

 לוטוס הביצות כרפס הביצות חומעה משוננת המשוכותחבלבלן  דוחן זוחל

RP RR RP RP RR 

 שנית מתפתלת שנית גדולה שברק סיצילי נהרונית צפה מלוח דיוויס

RR RP RP RP RP 

       תולענית דוקרנית עלים-שנית קטנת

RP RP       
 

 

 

 

 יאיר פרידברג :צילום
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 תעלת ההקלה חתך ממזרח לכביש הכניסה למפעל ההתפלה :39אתר מס' 
 

         גובה מוחלט:  173845/649801  "צ:נ .1
 מ' 4+

מחוץ לאפיק  קטגורית בית גידול לח: .2
 הנחל. 

 איתן :הידרולוגי מצב .3

לא נדגמו. עודפים של  :המים איכות .4
מתקן ההתפלה, לעיתים קולחין 

 באיכות שניונית מהשפד"ן.

תעלה המזרימה מי  :מורפולוגי מבנה .5
עודפים של מתקן ההתפלה, יושבת 

 בקרקע הידרומורפית כבדה. 
 לא נצפו :מפגעים .6

 

 

 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(
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 רשימת המינים באתר עם סימוני קטגוריות הסקר:

 מרור הגינות טיונית החולות גומא הפקעים אגמון האגם    

 נשרן צפוף יבלית מצויה גומא הפרקים אגמון הכדורים   

 סוף מצוי ירבוז לבן גומא חום  איקליפטוס המקור

 סמר מחוייץ ירבוז שרוע גומא צפוף  אמיך קוצני

 סמר מצוי כף אווז לבנה גומא ריחני אסתר מרצעני

 עבדקן מצוי כף אווז ריחנית גזיר מזיק ארכובית הכתמים

 עדשת המים גיבנת כרפס הביצות דבשה מחורצת ארכובית הציפורים 

 קנה מצוי כשות בת"מ דו מוץ חום  ארכובית מחודדת

 קנה קוצני לוטוס הביצות דחנית התרנגולים ארכובית משונשנת
 שבטבט ענף ליפיה זוחלת ורוניקת  המים ארכובית שבטבטית 

 שיבולת שועל נפוצה איטלקילכיד  חומעה מסולסלת אשל היאור

 שנית גדולה לכיד הנחלים חסת המצפן ברומית ספרדית

 תולענית  דוקרנית מלוח דיוויס  חפורית מוזרה ברומית שעירה

 תלתן הפוך מרגנית השדה )זן כתום( חרדל לבן  גדילן מצוי

     טיון דביק גומא ארוך
 
 

 לקטגוריות הסקר:התפלגות כמותית של מיני הצומח  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45%, 25, ח"בגל

11%, 6, סגטאלים
5%, 3, רודראלים

טריסטריאלים  
18%, 10, מקומיים

פולשים  
,  טריסטריאלים

5 ,9%

פולשים של  
7%, 4, ח"בגל

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

3%, 2, בלבד

נטועי  
אדם 

ופליטי  
,  תרבות

1 ,2%
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 רשימת המינים המקומיים המשויכים לקטגוריית בית גידול לח: .9

 עדשת המים גיבנת לוטוס הביצות גומא חום  אגמון האגם    

 קנה מצוי ליפיה זוחלת גומא צפוף  אגמון הכדורים   

 קנה קוצני סוף מצוי ורוניקת  המים ארכובית הכתמים

 שבטבט ענף סמר מחוייץ חומעה מסולסלת מחודדתארכובית 

 שנית גדולה סמר מצוי טיון דביק ארכובית משונשנת

 תולענית  דוקרנית עבדקן מצוי כרפס הביצות גומא ארוך

       גומא הפרקים
 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .14

 שבטבט ענף חומעה מסולסלת גומא צפוף ארכובית מחודדת

RR R R RR 

 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .15

 חומעה מסולסלת ארכובית מחודדת סמר מחויץ ורוניקת המים מוץ חום-דו

RP RP RR RR RP 

 ארכובית הכתמים אגמון האגם שבטבט ענף
ארכובית 
 משונשנת

 אשל היאור

RR RR RP RP RP 

 לוטוס הביצות כרפס הביצות חוםגומא  גומא הפרקים גומא ארוך

RP RR RP RP RR 

 שנית גדולה קנה קוצני סמר מצוי מלוח דיוויס ליפיה זוחלת

RP RR RP RP RP 

    תולענית דוקרנית תלתן הפוך

RP RP    
 

 

 יאיר פרידברג :צילום
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 ישרש בריכת :40' מס אתר
 

 

  

 מ' 54+ גובה מוחלט:  185190/645970: צ"נ .1

 שקע יחידאי קטגורית בית גידול לח: .2

 בריכה עונתית, יבשה בקיץ מצב הידרולוגי: .3

צבע המים שקוף בינונית עם גוון חום  איכות המים: .4
 כתוצאה ממשקעים חרסיתיים.

 (22.3.2010( )תאריך הדיגום: 2011)אלרון וגפני,

 דרומית היושבת ותיקה חורף בריכת :מורפולוגי מבנה .5
. החורף בעונת לבריכה הנאגרים נגר מי לתוכה המנקזת חמרה גבעות בין סגורה בקעה זו. לישרש
 (2011 וגפני אלרון) מ"ס 47 הבריכה של השיא עומק. כבדה חרסיתית הקרקע

 נצפו לא :מפגעים .6
 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

 :הסקר קטגוריות סימוני עם באתר המינים רשימת

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

PH EC (ds/m) NO3 
(ppm) 

CL (ppm) 

7.1 0.314 0.2 14 

http://amudanan.co.il/ עמוד ענן  
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 פספלון דו טורי כרוב החוף דורת ארם צובא אגמון ימי    

 פרע מסולסל כשות בת"מ דחנית השלחין אזנב מצוי

 פרעושית ערבית  לוטוס מצוי דמסון כוכבני  איקליפטוס המקור

 צבר מצוי לחך מצוי דרדר הקורים אלמוות הכסף

 קורטם דק לכיד הנחלים  הגה מצויה אמיך קוצני

 קחוונית מצויה לנטנה ססגונית ורבנה שרועה  אמיתה גדולה 

 קייצת מסולסלת לשישית הצבעים זון אשון אספרג ארוך עלים

 קייצת קנדית לשישית מקומטת שועל ארוך -זנב  אספרג החורש

 קיקיון מצוי  מעוג כרתי חבלבל השדה  אסתר מרצעני 

 קנה סוכר מצרי  מעוג מנוקד חוח עקוד אפרורית מצויה

 קנה קוצני מרור הגינות חוחן קרדני ארכובית שבטבטית 

 רגלת הגינה מרמר מצוי  חומעה יפה בוצין מפורץ

 שברק מלבין מרקולית מצויה חומעה משוננת  בצעוני מצוי 

 שום קצר משיין גליליני חילף החולות בקיה צרפתית

 שומר פשוט נורית המלל חלמית מצויה בקיה תרבותית

 שחליל שרוע קרנית -ניסנית דו  חמציץ נטוי ברומית ספרדית 

 שיבולת שועל נפוצה ניסנית זיפנית חסת המצפן  ברומית עקרה

 שיטה כחלחלה נשרן צפוף חפורית מוזרה  גדילן מצוי

 שלמון יפואי סביון אביבי חפורית קטנה גומא הפקעים

 שנית שוות שיניים  עולש מצוי חרדל לבן גזיר מזיק

 שעורה נימית  ריחניעוקץ עקרב  חרצית עטורה גזר החוף

 שעורת התבור עוקץ עקרב שרוע  טיונית החולות גזר קיפח

 שרביטן ריסני עטיינית ארוכה יבלית מצויה  גרניון גזור

 שרעול שעיר עטיינית מגובבת  ינבוט השדה  גרניון רך

 תולענית  דוקרנית עטיינית קצרה ירבוז לבן דבשה מחורצת

 תות שחור עכנאי שרוע  ירבוז שרוע דגנה הודית

 תלתן הארגמן   פוקה קוצנית ירוקת חמור מצויה דגנין מצוי

 תלתן הפוך פטל קדוש צפרדע אזמלנית-כף דוחן קיפח

 

 :הסקר לקטגוריות הצומח מיני של כמותית התפלגות  .8

 

 

 

,  20, ח"בגל
18%

,  22, סגטאלים
20%

8%, 9, רודראלים

טריסטריאלים  
32%, 35, מקומיים

פולשים  
,  טריסטריאלים

11 ,10%

פולשים של  
3%, 3, ח"בגל

אדומים בבתי גידול  
2%, 2, שאינם לחים 

,  ח"אדומים בבגל
1 ,1%

קרקעות חוליות  
3%, 4, לחות

נטועי אדם ופליטי  
3%, 3, תרבות
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 :לח גידול בית לקטגוריית המשויכים המקומיים המינים רשימת .9

 פרעושית ערבית  נורית המלל ורבנה שרועה  אגמון ימי    
 קנה קוצני עוקץ עקרב שרוע  שועל ארוך -זנב  אפרורית מצויה

 שנית שוות שיניים  עטיינית ארוכה חומעה יפה בצעוני מצוי 

 תולענית  דוקרנית עטיינית קצרה חומעה משוננת  גרניון גזור

   פטל קדוש? משיין גליליני דמסון כוכבני 
 

 :ם של בתי גידול לחיםמוגני מינים רשימת .10

 צפרדע אזמלנית-כף
 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .15

 לשישית מקומטת צפרדע אזמלנית-כף חוחן קרדני ורבנה שרועה דמסון כוכבני

R R RP R RR 

       עטיינית מגובבת עטיינית ארוכה

RR O       
 

 :אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין(מינים נדירים ברמה  .16

 ורבנה שרועה דמסון כוכבני עקרב שרוע-עוקץ עקרב ריחני-עוקץ שועל ארוך-זנב

RP RP RP RR RR 
צפרדע -כף

 בצעוני מצוי אפרורית מצויה אגמון ימי לשישית מקומטת אזמלנית

RR RR RP RP RP 

 רגלת הגינה קוצניקנה  נורית המלל חומעה משוננת עטיינית מגובבת

RR RP RP RP RR 

 תלתן הפוך שרעול שעיר שעורה נימית שחליל שרוע שברק מלבין

RP RP RR RP RP 

   גרניון רך תולענית דוקרנית שיניים-שנית שוות
RP RP RP   
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 שילר בריכת :41' מס אתר
 

  

גובה  178803/643220 :צ"נ .1
 מ' 21+ מוחלט:

שקע  קטגורית בית גידול לח: .2
 יחידאי

בריכת חורף,  מצב הידרולוגי: .3
 יבשה בקיץ

המים שקופים עם  איכות המים: .4
 גוון צהבהב

 

 

 

 (23.3.2010( )תאריך דיגום 2011)אלרון וגפני,

 הנשפכת מרכזית לתעלה המתנקזים מערב ודרום מצפון תעלות מוקף נמוך בור שדה :מורפולוגי מבנה .5
 , הידרומורפית הקרקע. דורן לנחל

 נצפו לא :מפגעים .6
 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

PH EC (ds/m) 
7.8 0.5 

Google Earth 
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 :הסקר קטגוריות סימוני עם באתר המינים רשימת

 עטיינית עטופה ירבוז שרוע דורה רותמית אבוטילון תיאופרסטוס  

 עטיינית קצרה ירוקת חמור מצויה דורת ארם צובא אגמון ימי    

 עפעפית שרועה כף אווז האשפות דחנית השלחין אזנב מצוי

 עשנן צפוף כף אווז לבנה דטורה אכזרית  איקליפטוס המקור

 פטל קדוש צפרדע אזמלנית-כף דלעת נחש מצויה אמיך קוצני

 פספלון דו טורי  כשות בת"מ דמסון כוכבני  אמיתה גדולה 

 פרע מסולסל לחך איזמלני  הגה מצויה אמיתה קיצית

 צבר מצוי לכיד הנחלים  ורבנה רפואית  אסתר מרצעני 

 צלף קוצני לנטנה ססגונית ורבנה שרועה  אפרורית מצויה 

 קוטב מצוי לפתית מצויה זון אשון ארויה משיינית

 קורטם דק לשישית הצבעים זיפן מצוי ארכובית הציפורים  

 קייצת מסולסלת לשישית מקומטת   זנבה נטוייה ארכובית שבטבטית

 קיקיון מצוי מלוח דיוויס  חבלבל השדה  בוצין מפורץ

 קנה מצוי  מלוכיה נאכלת  חוח עקוד בצעוני מצוי

 הגינהרגלת  מעוג כרתי חומעה יפה  בקיה תרבותית

 רוש עקוד מרור הגינות חומעה משוננת בקיית הביצות

 רימון מצוי מרקולית מצויה חלבלוב סמור ברומית הגגות

 שוש קוצני  ניסנית זיפנית חמציץ נטוי ברומית ספרדית 

 שחליל שרוע נרקיס מצוי    חסת המצפן ברקן סורי

 נפוצהשיבולת שועל  נשרן צפוף חפורית מוזרה  גדילן מצוי

 שיטת המשוכות סולנום שחור  חרדל השדה  גומא הפקעים

 שלמון יפואי  סולנום שעיר חרדל לבן גזיר מזיק

 שנית קטנת עלים  סלק מצוי חרצית עטורה גזר קיפח

 שנית שוות שיניים סרפד הכדורים טיון דביק דבשה מחורצת

 תולענית  דוקרנית  עולש מצוי יבלית מצויה דגנה הודית

 תות שחור עוקץ עקרב אירופי ינבוט השדה  דגנין מצוי

 תלתן הפוך עוקץ עקרב ריחני ירבוז לבן דו שן שעיר

   עוקץ עקרב שרוע   ירבוז מופשל  דוחן קיפח
 

 :הסקר לקטגוריות הצומח מיני של כמותית התפלגות .8

 
 

21%, 23, ח"בגל

23%, 26, סגטאלים

,  רודראלים
11 ,10%

טריסטריאלים  
23%, 26, מקומיים

פולשים  
,  טריסטריאלים

11 ,10%

פולשים של  
, 4, ח"בגל

4%

אדומים בבתי  
גידול שאינם  

1%, 1, לחים 

נטועי אדם ופליטי  
4%, 5, תרבות

טריסטריאליים  
ח  "הנמצאים בבגל

4%, 4, בלבד
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 :לח גידול בית לקטגוריית המשויכים המקומיים המינים רשימת .9

 קנה מצוי  מלוח דיוויס  ורבנה שרועה  אגמון ימי    

 שוש קוצני  עוקץ עקרב שרוע   חומעה יפה  אפרורית מצויה 

 שנית קטנת עלים  עטיינית עטופה חומעה משוננת בצעוני מצוי

 שנית שוות שיניים עטיינית קצרה טיון דביק בקיית הביצות

 תולענית  דוקרנית  פטל קדוש לחך איזמלני  דמסון כוכבני 

       ורבנה רפואית 
 

 :של בתי גידול לחים מוגנים מינים רשימת .10

 צפרדע אזמלנית-כף

 נרקיס מצוי   

 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .11

אבוטילון 
 ורבנה שרועה דמסון כוכבני ארויה משיינית תיאופרסטוס

 צפרדע אזמלנית-כף

R R R R R 

     עפעפית שרועה מלוכיה נאכלת לשישית מקומטת

RR RR R     

 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .12

 נחש מצויה-דלעת
 עקרב ריחני-עוקץ

 עקרב שרוע-עוקץ
אבוטילון 

 ארויה משיינית תיאופרסטוס

RR RP RP RR RR 

 אגמון ימי לשישית מקומטת צפרדע אזמלנית-כף ורבנה שרועה כוכבנידמסון 

RR RR RR RR RP 

 דטורה אכזרית בקיית הביצות בצעוני מצוי מלוכיה נאכלת אפרורית מצויה

RP RR RP RR RP 

 נרקיס מצוי מלוח דיוויס חלבלוב סמור חומעה משוננת עפעפית שרועה

RP RP RR RR RP 

 תלתן הפוך שחליל שרוע שוש קוצני עקודרוש  רגלת הגינה

RR RR RR RP RP 

   תולענית דוקרנית שיניים-שנית שוות עלים-שנית קטנת
RP RP RP   
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  התפלה תחנת -בחולות שקעים :42' מס אתר
 

 

 'מ 8+ :מוחלט גובה 174400/650104 :צ"נ .1

 שקע יחידאי קטגורית בית גידול לח: .2

 עונתי הידרולוגי:מצב  .3

 אין נתונים איכות המים: .4

 מיוצבים בחולות שקע :מורפולוגי מבנה .5
 .ההתפלה לתחנת סמוך

 הסקר ביצוע מאז הופר השטח :מפגעים .6

 

 

 

מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות  .7

 הסקר:

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

Google Earth 
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 הצנחנים לחורשת צפונית – בחולות שקעים :42.1' מס אתר
  

 'מ 15+ :מוחלט גובה 174240/648980 :צ"נ  .1

 שקע יחידאי קטגורית בית גידול לח: .2

 עונתי מצב הידרולוגי: .3

 לא נמדדו איכות המים: .4

 אופק. פלמחים בחולות שקע :מורפולוגי מבנה .5
 .אורגני חומר מתוספת כהה העליון הקרקע

 השקע את חוצה טרקטורונים דרך :מפגעים .6

 

מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י  .7

  קטגוריות הסקר:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

Google Earth 
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 :הסקר קטגוריות סימוני עם יםבאתר המינים רשימת

 קזוארינה דקיקה כשות בת"מ גלעינון החוף אגבה אמריקנית  

 קידה שעירה לוטוס מצוי גפן יין אגמון הכדורים 

 קייצת מסולסלת אונות -לוניאה דקת  דגנין מצוי אדמדמית פלשתית

 קצח השדה לחך בשרני דוחן אשון אוג הבורסקאים   

 רב פרי בשרני לכיד הנחלים  דחנית השלחין  אטד החוף

 המדבררותם  לענה חד זרעית דרדר הקורים אלית המפרק  

 שבטן לבן שור מגובבת -לשון  ורבנה רפואית  אלמוות הכסף

 שברק מצוי מחטנית משובלת ארנבת ביצני-זנב אמיך קוצני

 שברק משונן מלענן החוף חומעה יפה אספרג ארוך עלים 

 שומר פשוט מרקולית מצויה חומעה מגוידת ארכובית ארץ ישראלית

 שיבולת שועל נפוצה החוףמררית  חומעת ראש הסוס אשל היאור

 שיזף מצוי משיין גליליני חורשף צהוב אשל מרובע

 שיטה כחלחלה ניסנית שיכנית חלבלוב החוף בוצין מפורץ

 שיטה מלבינה נשרן צפוף חסת המצפן בן חיטה אריכא

 שיטת עלי הערבה סמר ימי חרצית דביקה בן חיטה שרוני

 שלשי רגלני שרועעכנאי  טיונית החולות ברומית הגגות

 שעורת החוף פטל קדוש יבלית מצויה ברומית ספרדית 

 שרביטן מצוי ציפורנית דקיקה ידיד חולות מצוי  ברומית שעירה

 שרביטן ריסני ציפורנית מגוונת ינבוט השדה  גדילן מצוי

 תות שחור צלבית עשבונית ירבוז לבן גומא הקרקפת 

 תות שמי סורי צמרנית הסלעים כפתור החולות גומא מגובב 

 תלתן ארץ ישראלי קורטם דק כרוב החוף גזר החוף

       גלונית פלשתית

 
 :הסקר לקטגוריות הצומח מיני של כמותית התפלגות .8

 

 

 :לח גידול בית לקטגוריית המשויכים המקומיים המינים רשימת .9

, 9, ח"בגל
10%

7%, 6, סגטאלים

2%, 2, רודראלים

טריסטריאלים  
30%, 27, מקומיים

פולשים  
,  5, טריסטריאלים

6%

פולשים של  
1%, 1, ח"בגל

אדומים בבתי גידול  
,  2, שאינם לחים 

2%

נטועי אדם ופליטי  
5%, 4, תרבות

קרקעות חוליות  
34%, 30, לחות

מוגנים  
,  3, טריסטריאליים

3%
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 שעורת החוף סמר ימי חומעה יפה אגמון הכדורים 

   פטל קדוש משיין גליליני ורבנה רפואית 
 

 :של בתי גידול לחים מוגנים מינים רשימת .10

 אשל מרובע

 שיזף מצוי
 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .13

 שלשי רגלני שיטה מלבינה חרצית דביקה גלונית פלשתית

R RP RP RR 
 

 :פי דנין(מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על  .14

 שיטה מלבינה חרצית דביקה אונות-לוניאה דקת חולות מצוי -ידיד חיטה שרוני-בן

RP RP RP RR RP 

 אשל מרובע אשל היאור אטד החוף אוג הבורסקאים שלשי רגלני

RR RR RP RP RP 

   שעורת החוף שבטן לבן ציפורנית דקיקה סמר ימי

RR RP RR RP   
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 הסופרלנד אגם :43' מס אתר
 

  

 מ' 10+ גובה מוחלט:  176399/63850 :צ"נ .1

 אגם מלאכותי קטגורית בית גידול לח: .2

 מלא כל השנה מצב הידרולוגי: .3

 עכירות בינונית ללא ריח איכות המים: .4

 

 (21.8.17)נדגם בתאריך 

 התשתית. לציון ראשון בחולות נבנה האגם :מורפולוגי מבנה .5
 לגדה פרט הגדות את מכסה חול איטום יריעות של היא

  .חמרה הוצבה בה המזרחי
 נצפו לא :מפגעים .6
 מקרא לחלוקת מיני הצומח באתר עפ"י קטגוריות הסקר: .7

 

 

 

 

 

 

 

ללא צבע

מינים רודראלים )ויזל וחוב' 1982, זהרי 1959(                             

אלון התבור

נהרונית צפה

עץ שניטע בידי אדם ו/או מין גר פליט תרבות )דופור דרור ופרגמן 2010,  שמידע ופולק 2017(

מינים הגדלים בבתי גידל של קרקעות חוליות לחות וסביבתם )ממצאי הסקר נכחי(

מינים פולשים טרסטריאלים  ) דופור דרור 2009, 2010; לשנר 2012 (

מינים טרסטריאלים המוגבלים באגן השורק המישורי לבתי גידול לחים

מינים טרסטריאלים מקומיים )עפ"י דנין 2014(

מינים סגטלים )צמחי שדות וצמחי באשה ממינים מקומיים( )ויזל וחוב' 1982(

צמח טרסטריאלי מוגן )עפ"י דנין 2014(

צמח מוגן של בית גידול לח )עפ"י דנין 2014(

מינים פולשים של בתי גידול לחים )דופור-דרור 2009 ,2010; לשנר 2012  (

מינים מקומיים של בתי גידול לחים )עפ"י פינבורן ודנין, 1991 ודנין 2014(

מינים אדומים של בתי גידול לחים )שמידע ופולק 2007(

מינים אדומים של בתי גידול טרסטריאלים )שמידע ופולק 2007(

CCנפוץ

Cמצוי

Fתדיר

Rנדיר למדי

RPנדיר

RRנדיר מאוד

Oעל סף הכחדה

Xנכחד

מין אדום של בית גידול לחצמח

מין אדום של בית גידול יבשצמח

מקרא לנדירויות מיני הצמחים )עפ"י  פרגמן 1999(

PH EC (ds/m) TDS 
(ppm) 

 מליחות
(ppm) 

9.6 0.35 250 170 

Google Earth 
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 :הסקר קטגוריות סימוני עם באתר המינים רשימת

 סלק מצוי טיון דביק גזיר מזיק אבוטילון תיאופרסטוס 

 עבדקן מצוי טיונית החולות גזר החוף אגמון ימי   

 עולש מצוי יבלית מצויה גזר קיפח אגמון הכדורים  

 עוקץ עקרב אירופי ינבוט השדה  דבשה מחורצת אולדנית הכף  

 עוקץ עקרב ריחני ירבוז יווני דגנה הודית אזנב מצוי

 עטיינית מגובבת ירבוז לבן דגנין מצוי אל ציצית לבנה 

 עטיינית קצרה ירבוז מופשל  דו מוץ חום  אמיך קוצני

 עליאב חלוד ירבוז שרוע דו שן שעיר אספסת מצויה

 עליעב מדוקרן כף אווז האשפות  דורת ארם צובא אסתר מרצעני 

 עפעפית שרועה כף אווז ריחנית  דחנית השלחין אפרורית מצויה 

 פספלון דו טורי  כרוב החוף דרדר הקורים ארכובית ארץ ישראלית

 צבר מצוי כשות בת"מ הגה מצויה ארכובית הכתמים 

 קורטם דק לוטוס מצוי זון אשון ארכובית סנגלית

 קייצת מסולסלת לחך איזמלני  זיף נוצה חבוי ארכובית צמירה 

 קייצת קנדית לחך מצוי זיפן מצוי ארכובית שבטבטית 

 קיקיון מצוי  לכיד איטלקי חבלבל השדה  אשל היאור

 קנה מצוי  לכיד הנחלים  חוח עקוד בוצין מפורץ

 רב פרי בשרני לפופית משולשת חומעה מסולסלת בקיה תרבותית

 רגלת הגינה לשישית הצבעים חומעה יפה  ברומית איזמלנית

 שומר פשוט מעוג כרתי חומעה משוננת ברומית ספרדית 

 שיבולת שועל נפוצה מרור הגינות חומעת ראש הסוס ברומית שעירה

 שיח אברהם מצוי מרקולית מצויה חטוטרן מצוי גדילן מצוי

 שיטה כחלחלה נהרונית צפה   חלבלוב מצוי אנפין-גומא דו

 שלשי רגלני ניסנית זיפנית חסת המצפן גומא הפקעים

 שנית קטנת עלים  נשרן צפוף חפורית מוזרה גומא חום

 שעורת התבור סולנום שחור  חרדל לבן גומא ננסי

 תולענית  דוקרנית  סיסם הודי חרצית עטורה גומא צפוף

       גומא ריחני 

 
 :הסקר לקטגוריות הצומח מיני של כמותית התפלגות .8

 

 

21%, 23, ח"בגל

18%, 19, סגטאלים

7%, 8, רודראלים

טריסטריאלים  
23%, 25, מקומיים

פולשים  
,  טריסטריאלים

12 ,11%

פולשים של  
5%, 5, ח"בגל

,  3, ח"אדומים בבגל
3%

קרקעות חוליות  
5%, 5, לחות

נטועי אדם ופליטי  
7%, 7, תרבות



   
 
 

157 
 

 :לח גידול בית לקטגוריית המשויכים המקומיים המינים רשימת .9

 עליאב חלוד חומעה משוננת גומא חום אגמון ימי  

 עליעב מדוקרן טיון דביק גומא ננסי אגמון הכדורים  

 קנה מצוי  לחך איזמלני  גומא צפוף אפרורית מצויה 

 שנית קטנת עלים  עבדקן מצוי חומעה מסולסלת ארכובית הכתמים 

 תולענית  דוקרנית  עטיינית קצרה חומעה יפה  ארכובית סנגלית

       אנפין-גומא דו

 :של בתי גידול לחים מוגנים מינים רשימת .10

 נהרונית צפה 

 שיח אברהם מצוי
 

 (:1999מינים נדירים ברמה ארצית )על פי פרגמן  .11

אבוטילון 
 אנפין-דוגומא  ארכובית צמירה ארכובית סנגלית אולדנית הכף תיאופרסטוס

R RR RP RR X 

 עפעפית שרועה עליעב חלוד עטיינית מגובבת חומעה מסולסלת גומא צפוף

R R O R R 

         שלשי רגלני

RR         

 

 :מינים נדירים ברמה אזורית עבור גלילת פלשת )על פי דנין( .12

 מוץ חום-דו
 עקרב ריחני-עוקץ

אבוטילון 
 ארכובית סנגלית אולדנית הכף תיאופרסטוס

RP RP RR RR RR 

 חומעה מסולסלת ארכובית הכתמים אפרורית מצויה אגמון ימי ארכובית צמירה

RR RP RP RP RP 

 גומא ננסי גומא חום עליעב חלוד אשל היאור עטיינית מגובבת

RR RP RR RP RR 

 חטוטרן מצוי חומעה משוננת שלשי רגלני אברהם מצוי-שיח עפעפית שרועה

RP RP RR RP RR 

 תולענית דוקרנית עלים-שנית קטנת רגלת הגינה עליעב מדוקרן נהרונית צפה

RP RR RR RP RP 
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 וממצאים טבלאות
 

 השוואות בין אתרי הדיגום השונים
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בטבלה זו מוצגים עבור כל אחד מבתי הגידול ההתפלגות באחוזים של מיני הצומח לפי קטגוריות 
 =סטיית תקן של הממוצע.S.D, =מס' דגימות, ממוצע= ערך ממוצע של כל הדגימותNהצומח. 

 

 

31%

19%16%

4%

2%
2%

26%

34%
34%

11%
14%

11%

17%
16%

17%

8%
10%

7%

2%
2%

5%

3%
9%
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60%
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90%
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בתי גידול  
לחים מחוץ  

לרצועה
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יחידאים
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מי

ז 
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א

בית גידול

אחוז המינים מכל קטגורית צומח בכל בית גידול
עבור דגימה ממוצעת

מינים של קרקעות חוליות לחות

פליט תרבות/ נטע אדם

מינים רודראלים

מינים סגטאלים

מינים פולשים

מינים טריסטראלים מקומיים

מינים טריסטראלים שהופיעו  
בשורק המישורי רק בבתי גידול  

ליחם
מיני בית גידול לח

S.DממוצעS.DNממוצעS.DNממוצעNקטגורית צומח

16%7%  19%11%5   31%9%23   19מיני בית גידול לח

מינים טריסטראלים שהופיעו בשורק 

2%1%  2%2%5   4%2%23   19המישורי רק בבתי גידול לחים

34%12%  34%9%5   26%6%23   19מינים טריסטראלים מקומיים

11%3%  14%4%5   11%3%23   19מינים פולשים

17%5%  16%3%5   17%5%23   19מינים סגטאלים

7%3%  10%2%5   8%3%23   19מינים רודראלים

5%2%  2%1%5   2%1%23   19נטע אדם/ פליט תרבות

9%13%  3%4%5   0%1%23   19מינים של קרקעות חוליות לחות

רצועת אפיק הנחל
בתי גידול לחים מחוץ 

שקעים יחידאיםלרצועה

בגרף זה מוצגים עבור כל אחד מבתי הגידול ההתפלגות באחוזים של מיני הצומח לפי קטגוריות 
 הצומח. התוצאה המוצגת היא של דגימה ממוצעת מכל בית גידול. 

ניתן לראות מהגרף שבבתי הגידול הלחים שמחוץ לרצועת הנחל נצפה אחוז מיני הבגל"ח הגבוה 
ומיים הנמוך ביותר. ניתן לראות שבבית הגידול של ביותר ואחוז המינים הטריסטראלים המק

 שקעים יחידאים נצפה האחוז הגבוה ביותר של מינים של קרקעות חוליות לחות.
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התפלגות באחוזים של מיני הצומח  –בתרשימים הללו מוצגים עבור כל אחד מבתי הגידול 

 לפי משפחות הצומח. התוצאה המוצגת היא של דגימה ממוצעת מכל בית גידול.

 

דגניים
18%

מורכבים
18%

קטניות
8%

ארכוביתיים
5%

סוככיים
4%

גמאיים
4%

חלבלוביים
3%

זיפניים
3%

מצליבים
3%

ירבוזיים
2%

שיטיים
2%

חבלבליים
2%

חלמיתיים
2%

לחכיים
2%

2%-פחות מ
24%

חלוקת מינים לפי משפחות
בבתי גידול של שקעים יחידאים

מורכבים
18%

דגניים
18%

ארכוביתיים
8%

קטניות
6%

גמאיים
4%

סוככיים
4%

ירבוזיים
4%

סולניים
4%

חבלבליים
3%

מצליבים
3%

לועניתיים
2%

חלבלוביים
2%

2%-פחות מ
24%

חלוקת מינים לפי משפחות
ברצועת אפיק הנחל

דגניים
17%

מורכבים
15%

קטניות
8%

ארכוביתיים
גמאיים6%

6%

סוככיים
4%

ירבוזיים
מצליבים3%

3%
חלבלוביים

3%

סלקיים
2%

כופריים
2%

חלמיתיים
2%

חבלבליים
2%

לחכיים
2%

2%-פחות מ
25%

חלוקת מינים לפי משפחות
בבתי גידול לחים מחוץ לרצועת הנחל
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 משפחותבטבלה זו מוצגים עבור כל אחד מבתי הגידול ההתפלגות באחוזים של מיני הצומח לפי 
 של הממוצע.=סטיית תקן S.D=מס' דגימות, ממוצע= ערך ממוצע של כל הדגימות, Nהצומח. 

ניתן לראות מהטבלה ששתי משפחות הצומח הדומיננטיות בכל בתי הגידול הן הדגניים 
 ואחריהן הגמאים והסוככיים.  והמורכבים, אחריהן הקטניות והארכוביתיים

 באופן כללי נצפה דמיון גדול בהתפלגות המינים לפי משפחות צומח בין כל בתי הגידול.
 

 

 

S.DממוצעNמשפחותS.DממוצעNמשפחותS.DממוצעNמשפחות

518.5%3.0%דגניים2318.5%3.7%מורכבים1916.6%3.7%דגניים

517.6%1.8%מורכבים2317.8%3.8%דגניים1915.0%2.8%מורכבים

58.1%3.5%קטניות237.7%3.2%ארכוביתיים198.4%2.6%קטניות

55.0%2.4%ארכוביתיים235.7%3.0%קטניות196.4%2.1%ארכוביתיים

54.0%1.0%סוככיים234.5%2.4%גמאיים195.7%3.0%גמאיים

53.7%2.9%גמאיים234.4%1.5%סוככיים193.9%1.2%סוככיים

53.1%1.1%חלבלוביים234.0%2.4%ירבוזיים193.4%1.1%ירבוזיים

52.7%0.5%זיפניים233.6%1.6%סולניים192.5%1.1%מצליבים

52.5%0.8%מצליבים233.6%1.9%חבלבליים192.5%1.2%חלבלוביים

52.3%0.9%ירבוזיים233.0%1.1%מצליבים192.5%1.7%סלקיים

52.3%1.1%שיטיים231.7%0.7%לועניתיים192.4%1.4%כופריים

52.1%0.7%חבלבליים231.7%1.1%חלבלוביים192.1%1.3%חלמיתיים

52.0%1.2%חלמיתיים231.6%1.2%שיטיים192.0%1.0%חבלבליים

51.8%0.7%לחכיים231.5%1.5%שפתניים191.7%1.1%לחכיים

51.5%0.7%ורבניים231.4%0.9%חלמיתיים191.4%0.8%שיטיים

51.3%1.7%ציפורניים231.3%1.2%אשליים191.2%0.9%סולניים

51.1%0.9%סולניים231.3%1.0%אספרגיים191.1%0.7%לועניתיים

50.9%1.1%סלקיים231.3%1.0%ורבניים191.1%1.2%סמריים

50.9%1.0%כופריים231.2%1.4%זיפניים191.0%1.8%נוריתיים

50.8%0.7%דלועיים231.0%0.9%דלועיים191.0%0.8%אספרגיים

50.8%0.8%תותיים231.0%1.8%שושניים191.0%0.6%רקפתיים

50.8%1.0%אספרגיים230.8%1.4%סלקיים190.9%1.0%זיפניים

50.8%0.4%לועניתיים230.7%1.1%ציפורניים190.8%0.7%ורדיים

50.7%0.6%שפתניים230.6%1.0%סילקיים190.8%0.8%ורבניים

50.7%0.6%נוריתיים230.6%1.0%לחכיים190.8%0.7%דלועיים

50.7%0.4%רגלתיים230.5%0.6%ורדיים190.7%0.9%ציפורניים

50.7%0.8%גרניים230.5%0.7%אזדרכתיים190.7%0.9%ערבזיים

50.6%0.9%אשליים230.5%0.8%סרפדיים190.7%0.9%שפתניים

11.7%8.2%12.1% אחר פחות מ1% אחר פחות מ1% אחר פחות מ1%

שקעים יחידאיםבתי גידול לחים מחוץ לרצועה רצועת אפיק הנחל
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התפלגות באחוזים של מיני הצומח  –בתרשימים הללו מוצגים עבור כל אחד מבתי הגידול 

 לפי מקור התפוצה. התוצאה המוצגת היא של דגימה ממוצעת מכל בית גידול.

 

 

תיכוני-ים
26%

טורני-אירנו,תיכוני-ים
24%

-אירו,תיכוני-ים
טורני-אירנו,סיבירי

13%

טרופי,רב איזורי 
10%

אמריקני
8%

טרופי-סובטרופי 
5%

טרופי
2%

סיבירי-אירו,תיכוני-ים
2%

ערבי-סהרו
2% 2%פחות מ-אחר

8%

רצועת אפיק הנחל

תיכוני-ים
32%

טורני-אירנו,תיכוני-ים
20%

-אירו,תיכוני-ים
טורני-אירנו,סיבירי

11%

טרופי,רב איזורי 
7%

אמריקני
6%

טרופי-סובטרופי 
5%

ערבי-סהרו
3%

טרופי
3%

סיבירי-אירו,תיכוני-ים
2%

ערבי-סהרו,תיכוני -ים
2%

אוסטרלי
2% 2%פחות מ-אחר

7%

שקעים יחידאים
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בטבלה זו מוצגים עבור כל אחד מבתי הגידול ההתפלגות באחוזים של מיני הצומח לפי מקור 
 =סטיית תקן של הממוצע.S.D= ערך ממוצע של כל הדגימות, =מס' דגימות, ממוצעNהתפוצה. 

)מסודרים מגדול בכל בתי הגידול הם זהים ניתן לראות מהטבלה שמקורות התפוצה הדומיננטיים 
, רב אזורי טורופי, טורני-אירנו סיבירי-תיכוני אירו-יםטורני, -תיכוני אירנו-, יםתיכוני-יםלקטן( הם: 

  טרופי. -, סובטרופיאמריקני
נצפה שבבית הגידול של שקעים  -מבחינת אחוז השפיעה של מינים הדומיננטיים מכל מקור תפוצה 

אחוז המינים הים תיכוניים גבוה ביותר מבין בתי הגידול. נצפה שבבתי הגידול הלחים שמחוץ יחידאים 
-סהרוגבוה יותר והמינים ה טורניים-סיביריים אירנו-תיכוניים אירו-היםלרצועת הנחל אחוז מינים 

 נמוך במיוחד ביחס לשאר. ערביים 
 

 

 

S.DממוצעNמקור תפוצהS.DממוצעNמקור תפוצהS.DממוצעNמקור תפוצה

532.1%10.8%ים-תיכוני2325.7%8.9%ים-תיכוני1924.7%7.0%ים-תיכוני

520.2%4.6%ים-תיכוני,אירנו-טורני2324.3%3.4%ים-תיכוני,אירנו-טורני1924.3%4.9%ים-תיכוני,אירנו-טורני

ים-תיכוני,אירו-

1916.8%4.2%סיבירי,אירנו-טורני

ים-תיכוני,אירו-

2312.7%3.7%סיבירי,אירנו-טורני

ים-תיכוני,אירו-

510.5%4.1%סיבירי,אירנו-טורני

56.7%3.3%רב איזורי ,טרופי2310.6%3.5%רב איזורי ,טרופי1910.6%4.2%רב איזורי ,טרופי

56.3%2.9%אמריקני238.0%3.3%אמריקני197.3%2.3%אמריקני

54.7%2.3%סובטרופי - טרופי235.2%2.2%סובטרופי - טרופי194.1%1.4%סובטרופי - טרופי

53.3%4.6%סהרו-ערבי232.5%1.9%טרופי193.0%2.4%טרופי

53.1%3.2%טרופי231.6%1.3%ים-תיכוני,אירו-סיבירי192.2%1.4%ים-תיכוני,אירו-סיבירי

ים-תיכוני,אירנו-טורני , 

52.3%0.6%ים-תיכוני,אירו-סיבירי231.6%1.4%סהרו-ערבי191.5%1.4%סהרו-ערבי

231.4%0.7%אירנו-טורני191.0%0.6%אירנו-טורני

ים-תיכוני ,סהרו-

52.0%2.1%ערבי

191.0%0.8%אוסטרלי

ים-תיכוני,אירנו-טורני 

51.7%0.9%אוסטרלי231.1%1.0%, סהרו-ערבי

230.9%0.9%ים-תיכוני ,סהרו-ערבי190.8%0.8%סהרו-ערבי

ים-תיכוני,אירנו-

51.4%0.7%טורני , סהרו-ערבי

51.4%1.2%סודני230.8%0.8%אוסטרלי190.5%0.7%ים-תיכוני ,סהרו-ערבי

51.3%0.6%אירנו-טורני230.5%0.7%אירו-אסיה190.3%0.5%אירו-סיבירי

טרופי , ים-תיכוני,אירו-

50.8%0.8%אסייתי230.5%0.7%סודני190.3%0.5%סיבירי,

50.7%0.7%דרום אמריקאי230.3%0.6%מזרח אפריקה190.1%0.4%פליט תרבות

230.2%0.6%אירו-סיבירי190.1%0.3%סודני

ים-תיכוני,אירו-

50.4%0.4%סיבירי ,סהרו-ערבי

190.1%0.3%דרום אמריקאי

ים-תיכוני,אירו-סיבירי 

50.2%0.4%סהרו-ערבי , סודני230.2%0.4%,סהרו-ערבי

שקעים יחידאים רצועת אפיק הנחלבתי גידול לחים מחוץ לרצועה
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בגרף זה מוצגים עבור כל אחד מבתי הגידול ההתפלגות באחוזים של מיני הצומח לפי צורת החיים.  התוצאה המוצגת 
 היא של דגימה ממוצעת מכל בית גידול. 

מכלילות בתוך כל אחת מהקטגוריות מגוון גדול  אשרצורות החיים שעל פיהן נבנתה הטבלה הן צורות חיים מפושטות 
כך למשל הקטגוריה המפושטת "עשב רב שנתי קיימא" מכלילה פורטות )על פי החלוקה של דנין( יותר של קטגוריות מ

בתוכה את הקטגוריות המפורטות: גיאופיט/עשב רב שנתי, עשב רב שנתי, עשב רב שנתי/ בן שיח, עשב רב שנתי/ בן 
 דנין( בין בני קיימא ובני חלוף.שיח/גיאופיט, עשב רב שנתי/גיאופיט. ומתוך התוצאות נעשתה הבחנה )גם היא על פי 

 באופן כללי מהגרף ניתן לראות שקיים דימיון רב בין בתי הגידול באופן שבו מחולקות צורות החיים של מיני הצומח. 
ניתן לראות שבבית הגידול "שקעים יחידאים" מצוי אחוז נמוך יחסית של עשבים רב שנתיים ברי קיימא. ניתן לראות 

בבתי הגידול "לחים מחוץ צועת אפיק הנחל" מצוי אחוז יחסית נמוך יותר של עשבים חד שנתיים. שבבית הגידול של "ר
 לרצועה" נצפה אחוז נמוך יחסית לאחרים של בני שיח.

 

 

 

NממוצעS.DNממוצעS.DNממוצעS.D

192.8%1.3%235.7%3.0%56.5%2.7%בן שיח סה"כ

190.5%0.7%231.1%0.9%51.0%0.6%בן שיח חלוף

192.3%1.1%234.6%2.8%55.4%3.1%בן שיח קיימא

191.9%1.8%232.1%2.6%52.1%2.5%גאופיט

190.9%0.5%231.2%0.6%50.9%0.1%טפיל

194.7%2.4%235.9%3.6%54.9%1.5%מטפס סה"כ

193.4%2.0%233.8%3.3%53.2%2.2%מטפס חלוף

191.2%1.5%232.0%1.2%51.5%1.3%מטפס קיימא

192.5%1.8%234.7%2.4%53.9%2.6%עץ

1957.6%9.0%2348.9%6.8%556.2%6.3%עשב חד שנתי

1926.6%7.0%2328.7%5.6%521.2%2.1%עשב רב שנתי סה"כ

199.1%3.0%2310.3%2.2%58.0%2.8%עשב רב שנתי חלוף

1917.4%6.2%2317.7%6.2%512.6%2.9%עשב רב שנתי קיימא

190.2%0.5%230.3%0.7%50.0%0.0%צמח טבול

192.8%1.8%232.5%1.9%54.3%1.9%שיח

שקעים יחידאיםרצועת אפיק הנחלבתי גידול לחים מחוץ לרצועה

2%5%5%
3%

4%3% 3%
5%4%

58%49%56%

9%10%
8%

17%18%13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

בתי גידול לחים מחוץ  
לרצועה

שקעים יחידאיםרצועת אפיק הנחל

ם
יי
ח

ת 
ר
צו

ל 
מכ

ם 
ני

מי
ז 

חו
א

בית גידול

אחוז המינים מכל צורת חיים מפושטת בכל בית גידול
עבור דגימה ממוצעת

שיח

עשב רב שנתי קיימא

עשב רב שנתי חלוף

עשב חד שנתי

עץ

מטפס קיימא
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165 
 

 תרשים מינים נדירים והאתרים בהם נצפו
 אתרי הדיגום בתוספת מספור

בתי גידול לחים מחוץ אתרים   רצועת אפיק הנחלאתרים ב 
 ת הנחללרצוע

 שקעים יחידאיםאתרים ב 
  

        
 40 בריכת ישרש  22 עיינות דקלים  1 עין נחם  

 41 בריכת שילר  23 עיינות נענע  2 בית שמש-נ.שורק

 3 צרעה מזרח -נ.שורק 
 

 24 עיינות גיבתון 
 

שקעים 
 בחולות

42 

 4 צרעה מערב -נ.שורק 
 

 -פשט נ.גמליאל 
 הנגידממזרח לכפר 

25 
 

גדת אגם 
 סופרלנד

43 

 5 טל שחר -נ. שורק 
 

 25A תעלת כפר הנגיד  ו
 

-בקעת עקרון
 תל נוף

44 

    26 ביצת עיינות  6 יסודות -נ. שורק  
    27 ביצת הורד הצידוני  7 קידרון -נ. שורק 

 8 יבנה -נחל 
 

בריכת הדמסון 
 הכוכבני

28 
   

נ.רובין  -נ.שורק 
 מזרח

9 
 

 29 מטע פקנים-עיינות
   

נ. רובין  -נ.שורק 
 מרכז

10 
 

 30 חנן-ביצת בית
   

    31 פשט נחל יבנה  11 רובין מערב -נ. שורק 

    32 תעלת נביעות  12 השפך לים -נ.שורק 
תעלת הקלה 

 ואפנדיקס
13 

 

בשטח  -ביצת השורק 
 הפתוח )מרכזית(

33 
   

 14 מעיינות אי הצבים
 

בשטח -השורקביצת 
 המוצלל

34 
   

    35 ביצת השורק המזרחית  15 נ. גמליאל מזרח

 16 נ.גמליאל מערב
 

ביצת רובין המערבית   
 לפני ע.עפר -

36 
   

 17 נ. חנין
 

חתכים     -תעלת ההקלה 
 בין הגשר לשפך

37 
   

 18 נ. עקרון תחתון

 

חתכים  -תעלת ההקלה 
מהגשר עד מתקן 

 ההתפלה
38 

   
חתך         -תעלת ההקלה   19 יעקבנ. 

ממזרח לכביש  הכניסה 
 למפעל ההתפלה     

39 
   

 20א/  נ.דורן מזרח  
    

       20 מרכז -נ.דורן 
       21 נ.דורן מערב 

       א21 נחל בילו
 

 

 

 

 

 

 

דרגות נדירות עפ"י 
 1999פרגמן 

R נדיר למדי 

RP נדיר 

RR נדיר מאוד 

O  הכחדהעל סף 

X נכחד 
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מינים נדירים
דרגת 

נדירות

R26303541438אבוטילון תיאופרסטוס

O18אגרוסטמת השדות

RR4313אולדנית הכף

R1725262728333436

1116109373825A

R24אפזרית מלוחה

R263041ארויה משיינית

RR17383913ארכובית מחודדת

RP43162ארכובית סנגלית

RR43ארכובית צמירה

R242613בן-אפר מצוי

R2625A2בקיה עדינה

R1424262931341013ברומית קצרת-שיבולית

X6433413גומא דו-אנפין

RP12גומא כדורי

R576162242627

3233353637103839

4325A93413

RP3637גומא שופע

RR24גלדן מאורך

R191034428גלונית פלשתית

RR112413געדת הביצות

RP1726272925Aדבקת הפטמות

RP44דבקת פלשת

R2627282930404125Aדמסון כוכבני

RR19היפוכריס קירח

R4041ורבנה שרועה

RP9273225A13ורד צידוני

R9זהבית שרונית

21אRRזמזומית ארוכה

26לפי הרשימה R. לפי הספר האדום נדירות 2, כלומר ב11-30 אתרים, RR.זמזומית ורבורג

23244044 א/RP1920חוחן קרדני

R11חומעה מגובבת

R151716211092226

2729303133343943

25A8

O73335363713חומעת החוף

RP1142חרצית דביקה

האתרים בהם נצפה המין הנדיר

אספרג ארץ-ישראלי

גומא צפוף

חומעה מסולסלת
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מינים נדירים
דרגת 

נדירות

RR323713כדורן ענף

R323637404113כף-צפרדע אזמלנית

RP2כשות גס

R32333738לוביה מצרית

RP25Aלוענית יריחו

R63637לחך גדול

RP24לחך המלחות

RR37ליסימכיה מסופקת

RR33354041לשישית מקומטת

RR26מיאגרון אזון

RR11262730354113מלוכיה נאכלת

R44מרווה מנוצה

R13מרור עדין

RP2728נורית קטנה

RR2413נסמנית קיפחת

R263013נענע הכדורים

212627אRנץ-חלב מפושק

RR4323638סוף רחב-עלים

RR36סמר הפרקים

RR24סמר מרצעני

RP1571161621109

21273436374425Aא

RR40עטיינית ארוכה

O4043עטיינית מגובבת

RR24עטיינית פקטורי

R4313עליעב חלוד

R826313525A13עפעפית עגולת-עלים

R7682122242630א

3132333435414344

R232432ערבז דק-פרחים

R24ערידת הביצות

RR3839שבטבט ענף

21אRPשום תל-אביבי

RP222525Aשוש קירח

RP742שיטה מלבינה

RR2324264243שלשי רגלני

R26תלתן רפה

האתרים בהם נצפה המין הנדיר

עפעפית שרועה

עבקנה נדיר
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 ובהווה ברצמחיית בית הגידול הלח בנחל רובין בע
 

 .2013ועד  1919תובנות מרשימות צומח שנערכו במקום בין השנים 

 

 נחל שורק באזור עינות רוביןתמונה: 

נחל רובין הוא חלקו התחתון של נחל השורק שמצוי בין מפגש הנחלים "גמליאל" ו"נס ציונה"  לבין הים 

רמת הזיהום בו ירדה עד  2010ולקראת שנת  50-חל זה היה מזוהם מאוד החל משנות הנהתיכון. מקטע 

 לרמה בינונית. 

 שיפור זה באיכות מי הנחל אפשר לראשונה מזה שנים הזדמנות לביצוע של תוכנית שיקום למקטע. 

במקטע  קובצו ממקורות שונים רשימות של תצפיות צומח שנערכו על פני תקופה של כמאה שניםבפרק זה 

לייצר רשימת מינים כוללת של צומח בתי הגידול הלחים שנצפו בנחל . קיבוץ הרשימות אפשר זה של הנחל

 רובין.

 -נחל רובין ותוכנית השיקום

המערכת האקוהדרולוגית של נחל רובין הוא קטע נחל שבו מערכת אקולוגית פגועה אך בעלת פוטנציאל רב. 

ז שנות החמישים בעקבות  הזרמת שפכים בלתי מטופלים מיבנה הנחל בקטע זה הופרה באופן ממושך מא

ומהישובים הסמוכים, ובשל ריסוסי גדה בחומרים קוטלי עשבים בעלי שארתייות ארוכה. כתוצאה מפגיעה 

 המגוון הביולוגי ובעיקר מגוון המינים של חברות החי והצומח באפיק הנחל ובגדותיו. לקשה זו הידלד

יעת האיקליפטוסים לאורך הנחל, ואיכותם הנמוכה של מי הנחל השפיעו גם על השפעת נט עיקור הגדות,

המערכת ההדרולוגית של הנחל, באופן של הפחתת החספוס, הגדלת מהירויות זרימה, וכתוצאה מכך עלייה 

 בכוחות הגזירה ופחיתה בכוחות האחיזה בגדות הנחל.
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נמצאות מתחת לשכבות של אדמה התמוטטות הגדות בעקבות חתירת הנחל בשכבות גסות גרגר ה

גרומוסולית ושכבות נזאז, פרעו את המבנה והסדר של המערכת האקוהדרולוגית, ושבשו את תנועת ההרבדה 

והסחיפה בנחל. בנוסף לכך פעולות שמקורן בהנדסת ניקוז ונועדו לאפשר זרימה מהירה ובלתי מופרעת בנחל, 

 רמו אף הן לשינוי מהותי בהווית הנחל.כגון ביצור גדות באבן והקמת סכרים ומגלשים, ת

הוסדרו רוב  הקמת מט"ש משגב דב 2015ב  ויותר מאוחר  הודות להקמתו של מט"ש יבנה 2011בשנת 

התאפשר לתכנן אופק חדש  50-לראשונה מאז שנות הובכך של הביוב הבלתי מטופל אל הנחל גלישות ה

 למערכת האקולוגית של נחל רובין.

יזמו רשות הטבע והגנים )נחל רובין נמצא בחלקו הגדול בתחומי גן לאומי רובין(,  מט"ש יבנה,בעקבות הקמת 

ורשות הנחלים שורק ולכיש, מהלך תכנוני שמטרתו לבסוף, ביצוע שיקום של המערכת האקוהדרולוגית בנחל 

 רובין.

 -רקע לעבודה

התמורות לרעה שחלו באיכות מי הנחל במחצית השניה של המאה העשרים, ועיבוד קרקע אינטנסיבי 

בקרבת הנחל, הביאו להידלדלות במגוון חברות הצומח בנחל רובין, בדומה לתהליך שהתרחש ברוב נחלי 

ות החוף. על מנת לקבל מראה מקיף על חברות הצומח בנחל בעבר ובהווה נדרשת מלאכת איסוף ממקור

ידע מתקופות שונות והרכבה של רשימת מינים כוללת שבאמצעותה ניתן גם לקבל תמונה על עושר מ

 .מידת רגישותם של המינים לזיהום על  במידתמה המינים הפוטנציאלי וגם להסיק

 :לרשימת מיני בית הגידול הלח הם שמהם נאספו מיני הצומחמקורות המידע 

מכיל ריכוזי תצפיות מנחל רובין החל משנת   -העברית אוצר העשבייה הלאומית באוניברסיטה (א

1919. 

 סקרי צומח שונים שפורסמו: (ב

 (  8הצומח בא"י כרך  –)אינצקלופדית החי והצומח  1985 –יואב ויזל .  (ג

 2008אוקטובר -אדיב גל סקר פלמחים    (ד

 )רט"ג( 2012 -רעות לוריא ואורי מורן    (ה

 )רט"ג( 2013עופר הוכברג ואורי מורן   (ו

 ניתן לחלק את מקורות המידע הנ"ל עפ"י תקופות החופפות לאיכות המים בנחל:

 מקורות המידע על מיני הצומח איכות המים בנחל תקופת זמן

1955-1919 *טובה     העשבייה הלאומית 

1955 – 1201  ירודה 
1985 –יואב ויזל .  העשבייה הלאומית סקר  -אדיב גל  

2008פלמחים    

2013-2012  בינונית 
אורי רעות לוריא ו

2012 -מורן    
עופר הוכברג ואורי 

2013מורן   
 

 

 -צמחים הוגדרו כמיני בית גידול לח בהתבסס על רשימת המינים הכוללת של בית הגידול הלח בישראל  )דנין *

 אתר האינטרנט "צמחי ישראל ברשת" (.

  :ממצאים

 מינים. 133הוא  2013-ל 1919סקרים בין שנת במיני בית גידול לח שתועדו בתצפיות וסה"כ  •
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 לא נצפו מאזמינים(  32ממינים אלו  ) 33% .מינים(  96)  50–מכלל המינים נמצאו עד שנות ה 67% •
 המינים רגישים לזיהום.מ ייתכן שחלקהחלה הפרה חמורה במערכת האקוהדרולוגית של הנחל, 

לאחר השיפור שחל בטיב  2012נים( מהמינים שנעלמו, חזרו להופיע בנחל בשנת מי13) 39% –כ •
 . אולם, ייתכן ש"גילוי" המינים מחדש קשור לסקרים אינטנסיבים יותר לאורך הנחלהמים

. יש לזכור שאיכות המים  2012מינים( נמצאו לראשונה בנחל  רק לאחר  16מהמינים ) 12% –כ  •
 ות טובה אלא ברמה בינונית בלבד.אינה מוגדרת כאיכ 2012בשנת 

ייתכן ואלו מינים ( נמצאו לאורך כל התקופה.  21)  50-מהמינים שהיו קיימים עד שנות ה 22% –כ  •
 אלו הם המינים הטולרנטים לאיכות המים ולשינויים במערכת האקולוגית.

צאו בנחל מינים(, הינם מינים שנמ 31מכלל המינים שנמצאו בנחל לאורך כל התקופה ) 23% -כ •
 לראשונה בתקופה בה היה מזוהם.

ניתן לאמר איפה שזיהום הנחל, גרם אמנם להפרה גסה של המערכת האקולוגית, והעלמות של מינים  

רבים, אולם יחד עם זאת נוצרו בתי גידול חדשים, עשירים בנוטריאנטים, בעלי שונות ברמת החומציות, 

יש להדגיש שלא נבדק באופן ישיר קשר בין איכות  נחל.ועשירים בחומר אורגני, שמשכו מינים חדשים ל

המים לתפוצה ושכיחות המינים, הקשר הוא נסיבתי בלבד ולכן יש להתייחס למסקנה אודות העלמות 

 והופעתת מינים כקשורה לאיכות המים בזהירות רבה.

 

ואיכות המערכת התפלגות מיני צומח בתי גידול לח עפ"י תקופות המאפיינות את איכות מימיו 

 האקולוגית

 

 

 

 

 

כלל 
המינים 
שנמצאו 
בשפך 

 השורק    

מספר 
מינים 

שנמצאו 
עד 

-שנות ה
50 

מספר  
מינים 

שנמצאו 
עד שנת 

2011 

מספר  
מינים 

שנמצאו 
לראשונה 

לאחר שנת 
2012 

מספר 
מינים 

שנעלמו 
לאחר 

שנות ה 
- 50 

מספר 
מינים 

שנעלמו 
לאחר 
2011 

מינים מספר 
שנמצאו 

גידול ברצף 
מלפני שנות 

עד  50 -ה 
2012 

מספר 
מינים  
שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
 -שנות ה 

50 

מספר 
מינים 

שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
2012 

מספר 
מינים 

שנעלמו 
לאחר שנות 

  50 -ה 
והופיעו 

שוב אחרי 
2012 

133 96 72 69 32 8 21 31 16 13 
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סמר הפרקיםחומעה נגובבתאגמון נטוי

עליעב לחודיינית חרוזהאספסת ריסנית

ערבז דק פרחיםכריך מרוחקאשבל הביצה

פואירנה שעירהכריך שחוםבקיה אנטולית

פשתת החוף כריך שעירבקיה עדינה

ציפורנית שחומהלוטוס צר עליםגומא חלקלק

קנה סוכר גבוהמרור מכחילגעדת הביצות

שבטבט גדולנורית הביצותגרניון גזור

תלתן הביצותנענע הכדוריםזנב שועל ארוך

תלתן רפהסחלב הביצותזעזועית קטנה

סיסנית הביצותחוורית חרוזה

מינים רגישים שנעלמו לאחר שנות ה50

כף צפרדע איזמלניתאגמון האגם

ליפיה זוחלתאגמון ימי

סמר מחויץאולדנית הכף

סמר מצויארכובית משונשנת

ערבה מחודדתברוניקת המים

פלגית שיחניתברוניקה עדינה

שבטבט ענףגומא ארוך

שנית גדולהדוחן זוחל

שנית מתפתלתחבלבלן המשוכות

שעורת החוףכדורן ענף

כף זאב אירופית

מינים עמידים ששרדו לאורך כל השנים

שהם לא הצליחו לשרוד את איכות ייתכן . 50-מינים אלו לא נמצאו בסקרים שנערכו לאחר שנות ה

 המים הירודה וההפרעות בגדות. 

לכן יש להניח שהם מינים עמידים יותר בפני איכות מינים אלו נצפו לאורך כל השנים באזור הנחל. 

 מים ירודה והפרעות בגדות. לכן ההתייחסות אליהם היא כאל מינים עמידים.
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עדשת מים גיבנתכרפס ריחני  אחילוטוס זקוף

עטיינית פקטורילוביה מצרית   ארכובית הכתמים

ערבה לבנהמליסה רפואית  בוציץ סוככני

ערברבה שעירהנורית ארסיתביצן מכסיף

פטל קדושנורית המיםגומא צפוף

פספלון דו טוריניידת החוףגומא קירח

פרעושית משלשלתנענע משובלתדבשה לבנה

פשתה צרת עלים סוף מצוידמסון כוכבני

שוש קוצני  סמר חד  ורבנה רפואית   

סמר ענףחומעה משוננת  

עבקנה שכיחחנק מחודד

צמחים שהופיעו רק אחרי שנות ה-50

עבדקן מצויגומא חום

עוקץ עקרב שרועלוטוס הביצות  

ערבז משובללחך איזמלני

ערידת הביצות לחך גדול

שנית קטנת עליםמרור ימי

שנית שוות שינייםמשיין גלילני

נורית המלל

צמחים שנעלמו אחרי שנות ה-50 

ואז הופיעו שוב ב2012

, בתקופה שבה איכות המים היתה במצב הגרוע 50-מינים אלו נצפו רק בסקרים שנעשו לאחר שנות ה

  והפרת הגדות היתה חמורה ביותר

כאשר איכות המים היתה טובה, אז לא נצפו במשך כל  50-צמחים אלו נצפו בסקרים עד שנות ה

כאשר איכות המים השתפרה למצב  2012אך הם נצפו מחדש ב  -התקופה שאיכות המים היתה גרועה

ייתכן וקיים קשר בין הופעתם לשיפור באיכות המים ולצמצום משמעותי בריסוס הגדות, אולם בינוני. 

 ר, ייתכן וסקרים אינטנסיבים יותר אפשרו את גילויים.כאמו
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חומעה מסולסלתאפרורית מצויה

כף אווז ריחניתארכובית מחודדת

מלוח דיוויסאשל א"י

עטיינית מגובבתבקיית הביצות

עטיינית קצרהברומית קצרת שיבולית

פרעושית ערביתגומא הפרקים

שברק משובלגומא ריחני

תולענית דוקרניתחומעה יפה

צמחים שהופיעו לראשונה לאחר 

2012

ייתכן וקיים קשר כאשר איכות המים היתה בינונית.  2012צמחים אלו נצפו לראשונה ב 

בין הופעתם לשיפור באיכות המים ולצמצום משמעותי בריסוס הגדות, אולם כאמור, 

 ייתכן וסקרים אינטנסיבים יותר אפשרו את גילויים.

 



 מיני צומח  של בתי גידול לחים שנמצאו בנחל רובין עפ"י המידע הקיים באוסף העשבייה הלאומית

 מיני צומח  של בתי גידול לחים שנמצאו בנחל רובין עפ"י המידע הקיים באוסף העשבייה הלאומית

 שם המשפחה    שם המין 
שנת 

 תצפית

 אגמון האגם 1
SCRIPUS 

LACUSTRIS 
 CYPERACEAE 1926 גמאיים

 הכדוריםאגמון  2
SCIRPUS  

HOLOSCHOENUS 
 CYPERACEAE 1971 גמאיים

 אגמון ימי 3
SCIRPUS 

MARITIMUS 
  CYPERACEAE גמאיים

 CYPERACEAE 1958 גמאיים SCIRPUS  CERNUUS אגמון נטוי 4

 אולדנית הכף 5
OLDENLANDIA  

CAPENSIS 
 RUBIACEAE 1944 פואתיים

 אחילוטוס זקוף 6
DORYCNIUM 

RECTUM 
 LEGUMINOSAE 1979 פרפרניים

 אספסת ריסנית 7
MEDICAGO  

CILIARIS 
  PAPILIONACEAE פרפרניים

 אספרג א"י 8
ASPARAGUS 

PALEASTINUS 
 LILIACEAE 1926 שושניים

9 
ארכובית 
 משונשנת

POLYGONUM 
DECIPIENS 

 POLYGONACEAE 1926 ארכובתיים

 ארכובית סנגלית 10
POLYGONUM  

SENEGALENSIS 
  POLYGONACEAE ארכובתיים

 ארכובית צמירה 11
POLYGONUM 

LANIGERA 
 POLYGONACEAE 1962 ארכובותיים

 LILIACEAE 1926 שושניים STACHYS VITICINA אשבל הביצה 12

 בצעוני מצוי 13
ELEOCHARIS  
PALUSTRIS 

  CYPERACEAE גמאיים

 PAPILIONACEAE 1958 פרפרניים VICIA BITHYNICA בקיה אנטולית 14

 בקיה עדינה 15
VICIA  

TETRASPERMA 
 PAPILIONACEAE 1926 פרפרניים

 אורז משושה -בת 16
LEERSIA 

HEXANDRA 
  GRAMINEAE דגניים

 CYPERACEAE 1926 גמאיים CYPERUS  NITIDUS גומא אזמלני 17

 CYPERACEAE 1958 גמאיים CYPERUS LONGUS גומא ארוך 18

 גומא הירקון 19
CYPERUS 

CORYMBOSUS 
  CYPERACEAE גמאיים

  CYPERACEAE גמאיים CYPERUS FUSCUS גומא חום 20

 גומא חלקלק 21
CYPERUS 

LAEVIGATUS 
 CYPERACEAE 1926 גמאיים

 געדת הביצות 22
TEUCRIUM 

SCORDIOIDES 
  LABIATAE שפתניים

 גרגר הנחלים 23
NASTURTIUM 
OFFICINALE 

  CRUCIFERAE מצליבים



   
 
 

  

                                                     

 גרניון גזור 24
GERANIUM 
DISSECTUM 

  GERANIACEAE גרניים

שם המשפחה    שם המין   
שנת 
 תצפית

  GRAMINEA דגניים PANICUM REPENS דוחן זוחל 25

 

26 
 ורבנה רפואית

VERBENA 
OFFICINALIS 

 VERBENACEAE 1969 ורבניים

 ורוניקת המים 27
VERONICA ANAGALLIS 

- AQUTICA לועניתיים SCROPHULARIACEAE 1926 

 ורוניקה עדינה 28
VERONICA 

ANAGALLOIDES 
  SCROPHULARIACEAE לועניתיים

 זנב שועל ארוך 29
ALOPECURUS 

MYOSUROIDES 
  GRAMIINEAE דגניים

 זנב שועל ביצתי 30
ALOPECURUS  

ARUNDINACEUS 
 GRAMINEAE 1926 דגניים

 GRAMINEAE 1958 דגניים BRIZA MINOR זעזועית קטנה 31

 חבלבלן המשוכות 32
CALYSTEGA 

SEPIUM 
 CONVOLVULACEAE 1958 חבלבליים

 חוורית חרוזה 33
BLACKSTONIA 
PERFOLIATA 

 GENTIANACEAE 1950 ערבזיים

 חומעה מגובבת 34
RUMEX 

CONGLOMERATUS 
 POLYGONACEAE 1956 ארכובתיים

 POLYGONACEAE 1962 ארכובתיים RUMEX DENTATUS חומאה משוננת 35

 טובענית  אביבית 36
CALLITRICHE  
LENISULCA 

 CALLITRICHACEAE 1926 טובעניתיים

 יינית חרוזה 37
OENANTHE 
PROLIFERA 

 UMBELLIFERA 1926 סוככיים

 כדורן ענף 38
SPARGANIUM 

ERECTUM 
 SPARGANIACEAE 1919 כדורניים

 כף זאב אירופית 39
LYCOPUS 

EUROPAEUS 
 LABIATAE 1957 שפתניים

40 
כף צפרדע  

 איזמלנית
ALISMA  

LANCEOLATUM 
  ALISMATACEAE כף צפרדע

  CYPERACEAE גמאיים CAREX DIVISA כריך מחולק 41

  CYPERACEAE גמאיים CAREX DISTANS כריך מרוחק 42

 CYPERACEAE 1926 גמאיים CAREX OTRUBAE כריך שחום 43

 CYPERACEAE 1926 גמאיים CAREX HISPIDA כריך שעיר 44

 כרפס הביצות 45
APIUM 

NODIFLORUM 
 UMBELLIFERA 1958 סוככיים



   
 
 

  

                                                     

 LEGUMINOSAE 2007 פרפרניים VIGNA LUTEOLA לוביה מצרית 46

  PAPILIONACEAE פרפרניים LOTUS PALUSTRIS לוטוס הביצות 47

 שם המשפחה    שם המין 
שנת 
 תצפית

 PAPILIONACEAE 1926 פרפרניים LOTUS TENUIS לוטוס צר עלים 48

 לחך איזמלני 49
PLANTAGO 

LANCEOLATA 
 PLANTAGINACEAE 1958 לחכיים

  VERBENACEAE ורבניים PHYLA NODIFLORA ליפיה זוחלת 50

 מליסה רפואית 51
MELISA 

OFFICINALIS 
 

 LABIATAE 2007 שפתניים

 COMPOSITAE 1926 מורכבים SONCHUS ASPER מרור מכחיל 52

 משיין גלילני 53
IMPERATA 

CYLINDRICA 
 GRAMINAE 1954 דגניים

 נהרונית צפה 54
POTAMOGETON 

NODOSUS 
 POTAMOGETONACEAE 1919 נהרוניתיים

 נורית הביצות 55
RANUNCULUS  

OPHIOGLOSSIFOLUS נוריתיים RANUNCULACEAE 1954 

 נורית המלל 56
RANUNCULUS    
SCANDICINUS 

 RANUNCULACEAE 1951 נוריתיים

 נטופית רפואית 57
ALTHAEA 

OFFICINALIS 
  MALVACEAE חלמיתיים

 LABIATAE 1928 שפתניים MENTHA PULEGIUM נענע הכדורים 58

 LABIATAE 1926 שפתניים MENTHA AQUATICA נענע המים 59

  TYPHACEAE סופיים TYPHA LATIFOLIA סוף רחב עלים 60

 ORCHIDACEAE 1926 סחלביים ORCHIS DINSMOREI סחלב הביצות 61

 GRAMINEAE 1926 דגניים POA TRIVIALIS סיסנית הביצות 62

 סמר הפרקים 63
JUNCUS 

ARTICULATUS 
  JUNCACEAE סמריים

 JUNCACEAE 1971 סמריים JUNCUS ACUTUS סמר חד 64

 סמר מחויץ 65
JUNCUS 

FONTANESII 
  JUNCACEAE סמריים

 JUNCACEAE 1926 סמריים JUNCUS BUFONIUS סמר מצוי 66

 עבדקן מצוי 67
POLYPOGON 

MONSPELIENSIS 
 GRAMINEAE 1926 דגניים

 עבקנה נדיר 68
ARUNDO 

MICRANTHA 
 GRAMINEAE 1998 דגניים

 עוקץ עקרב שרוע 69
HELIOTROPIUM 

SUPINUM 
 BORAGINACEAE 1926 זיפניים



   
 
 

  

                                                     

 

 

 

 עטיינית פקטורי 70
CRYPSIS 

FACTOROVSKYI 
 GRAMINEAE 1962 דגניים

שם המשפחה    שם המין   
שנת 
 תצפית

 עליעב חלוד 71
FIMBRISTYLIS  
FERRUGNEA 

 CYPERACEAE 1919 גמאיים

 עליעב מדוקרן 72
FIMBRISTYLIS 

BISUMBELLATA 
 CYPERACEAE 1926 גמאיים

 ערבז דק פרחים 73
CENTAURIUM 

TENUIFLORUM 
  GENTIANACEAE ערבזיים

 ערבז משובל 74
CENTAURIUM 

SPCATUM 
 GENTIANACEAE 1958 ערבזיים

 ערידת הביצות 75
SAMOLUS 

VALERANDI 
  PRIMULACEAE רקפתיים

 פואירנה שעירה 76
FUIRENA 

PUBESCENS 
 CYPERACEAE 1957 גמאיים

 LIMUM BIENNE פשתה צרת עלים 77
 

 LINACEAE 1971 פשתיים

 LINACEAE 1926 פשתיים LIMUM MARITIMUM פשתת החוף 78

 CARYOPHYLLACEAE 1954 ציפורניים SILENE FUSCATA ציפורנית שחומה 79

 סוכר גבוהקנה  80
SACCHARUM 
RAVENNAE 

 GRAMIMEAE 1919 דגניים

 שבטבט גדול 81
EQUISETUM 
TELMATEIA 

 EQUISETACEAE 1960 שבטבטיים

 שוש קוצני 82
GLYCYRRHIZA 

ECHINATA 
 LEGUMINSOAE 1976 פרפרניים

 שנית הקורנית 83
LYTHRUM 

THYMIFOLIUM 
 LYTHERACEAE 1966 כפריים

 עליםשנית קטנת  84
LYTHRUM 

HYSSOPIFOLIUM 
 LYTHERACEAE 1962 כפריים

 שנית שוות שיניים 85
LYTHRUM 

TRIBRACTEATUM 
 LYTHERACEAE 1926 כפריים

 תולענית דוקרנית 86
HELMINTHOTHECA 

ECHIOIDES 
 COMPOSITAE 1962 מורכבים

 תלתן הביצות 87
TRIFOLIUM 

FRAGIFERUM 
 LEGUMINOSAE 1962 פרפרניים

 תלתן רפה 88
TRIFOLIUM 

NIGRESCENS 
 LEGUMINOSAE 1929 פרפרניים



   
 
 

  

                                                     

 

 פרוט ההתפלגות של מיני הצומח 

כלל 
המינים 
שנמצאו 
בשפך 

 השורק    

מינים 
שנמצאו 

עד 
שנות 

 50-ה

מינים 
שנמצאו 
עד שנת 

2011 

מינים  
שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
שנת 
2012 

מינים 
שנעלמו 
לאחר 

שנות ה 
- 50 

מינים 
שנעלמו 
לאחר 
2008 

מינים 
שנמצאו 
ברצף 
גידול 
מלפני 

שנות ה 
עד  50 -

2012 

מינים  
שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
 -שנות ה 

50 

מינים 
שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
2012 

מינים 
שנעלמו 
לאחר 

שנות ה 
- 50  

והופיעו 
שוב 
אחרי 
2012 

אגמון   
 האגם

  
אגמון 
 האגם

אגמון 
 האגם

    
אגמון 
 האגם

      

אגמון 
 הכדורים  

  
אגמון 

הכדורים  
# 

    
אגמון 

 הכדורים
        

       אגמון ימי     אגמון ימי אגמון ימי  אגמון ימי         אגמון ימי        

אגמון 
 נטוי    

אגמון 
 נטוי    

    
אגמון 

 נטוי
          

אולדנית 
 הכף  

אולדנית 
 הכף  

אולדלנית 
 הכף

אולדנית 
 הכף

    
אולדנית 

 הכף
      

אחילוטוס 
 זקוף

  
אחילוטוס 

 זקוף   #
        

אחילוטוס 
 זקוף

    

אספסת 
 ריסנית 

אספסת 
 ריסנית 

    
אספסת 

 ריסנית
          

אספרג 
 א"י

אספרג 
 א"י

אספרג 
 א"י

    
אספרג 

 א"י
        

אפרורית 
 מצויה

    
אפרורית 

 מצויה
        

אפרורית 
 מצויה

  

ארכובית 
 הכתמים

  
ארכובית 
 הכתמים

ארכובית 
 הכתמים

      
ארכובית 
 הכתמים

    

ארכובית 
 מחודדת

    
ארכובית 
 מחודדת

        
ארכובית 
 מחודדת

  

ארכובית 
 משונשנת

ארכובית 
 משונשנת

ארכובית 
 משונשנת

ארכובית 
 משונשנת

    
ארכובית 
 משונשנת

      

ארכובית 
 סנגלית 

ארכובית 
 סנגלית 

ארכובית 
 סנגלית

    
ארכובית 

 סנגלית
        

 

 

 

 

 



   
 
 

  

                                                     

כלל 
המינים 
שנמצאו 
בשפך 

 השורק    

מינים 
שנמצאו 

עד 
שנות 

 50-ה

מינים 
שנמצאו 

עד 
שנת 
2011 

מינים  
שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
שנת 
2012 

מינים 
שנעלמו 
לאחר 

שנות ה 
- 50 

מינים 
שנעלמו 
לאחר 
2011 

מינים 
שנמצאו 
ברצף 
גידול 
מלפני 

שנות ה 
עד  50 -

2012 

מינים  
שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
 -שנות ה 

50 

מינים 
שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
2012 

מינים 
שנעלמו 
לאחר 

שנות ה 
- 50  

והופיעו 
שוב 
אחרי 
2012 

ארכובית 
 צמירה 

ארכובית 
 צמירה 

ארכובית 
 צמירה

    
ארכובית 

 צמירה
        

אשבל 
 הביצה

אשבל 
 הביצה

    
אשבל 
 הביצה

          

   אשל א"י         אשל א"י     אשל א"י

בוציץ 
 סוככני

  
בוציץ 
 סוככני

    
בוציץ 
 סוככני

  
בוציץ 
 סוככני

    

ביצן 
 מכסיף

  
ביצן 

 מכסיף
    

ביצן 
 מכסיף

  
ביצן 

 מכסיף
    

בצעוני 
 מצוי     

בצעוני 
 מצוי     

בצעוני 
 מצוי

    
בצעוני 

 מצוי
        

בקיה 
 אנטולית    

בקיה 
 אנטולית    

    
בקיה 

 אנטולית
          

בקיה 
 עדינה    

בקיה 
 עדינה    

    
בקיה 
 עדינה

          

בקיית 
 הביצות

    
בקיית 
 הביצות

        
בקיית 
 הביצות

  

ברומית 
קצרת 

 שיבולית
    

ברומית 
קצרת 

 שיבולית
        

ברומית 
קצרת 

 שיבולית
  

ברוניקת 
 המים

ברוניקת 
 המים

ברוניקת 
 המים

ברוניקת 
 המים

    
ברוניקת 

 המים
      

ברוניקה 
 עדינה

ברוניקה 
 עדינה

ברוניקה 
 עדינה

ברוניקה 
 עדינה

    
ברוניקה 

 עדינה
      

 -בת
אורז 

 משושה 

 -בת
אורז 

 משושה 

 -בת 
אורז 

 משושה
    

 -בת 
אורז 

 משושה
        

 

 

 

 



   
 
 

  

                                                     

כלל 
המינים 
שנמצאו 
בשפך 

 השורק    

מינים 
שנמצאו 

עד 
שנות 

 50-ה

מינים 
שנמצאו 

עד 
שנת 
2011 

מינים  
שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
שנת 
2012 

מינים 
שנעלמו 
לאחר 

שנות ה 
- 50 

מינים 
שנעלמו 
לאחר 
2011 

מינים 
שנמצאו 
ברצף 
גידול 
מלפני 

שנות ה 
עד  50 -

2012 

מינים  
שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
 - שנות ה

50 

מינים 
שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
2012 

מינים 
שנעלמו 
לאחר 

שנות ה 
- 50  

והופיעו 
שוב 
אחרי 
2012 

גומא 
 אזמלני   

גומא 
 אזמלני   

גומא 
 איזמלני

    
גומא 

 איזמלני
        

גומא 
 ארוך

גומא 
 ארוך

גומא 
 ארוך

     גומא ארוך
גומא 
 ארוך

      

גומא 
 הירקון   

גומא 
 הירקון   

גומא 
 הירקון

    
גומא 

 הירקון
        

גומא 
 חום

גומא 
 חום

           גומא חום  
גומא 

 חום

גומא 
 הפרקים

    
גומא 

 הפרקים
        

גומא 
 הפרקים

  

גומא 
 חלקלק

גומא 
 חלקלק

    
גומא 

 חלקלק
          

גומא 
 צפוף

  
גומא 
 צפוף

     גומא צפוף       גומא צפוף

גומא 
 קירח

  
גומא 
 קירח

    
גומא 
 קירח

  
גומא 
 קירח

    

גומא 
 ריחני

    
גומא 
 ריחני

        
גומא 
 ריחני

  

געדת 
 הביצות    

             
געדת 

 הביצות                  
    

געדת 
 הביצות

          

גרגר 
 הנחלים

גרגר 
 הנחלים

גרגר 
 הנחלים

    
גרגר 

 הנחלים
        

גרניון 
 גזור      

גרניון 
 גזור

    
גרניון 

 גזור
          

דבשה 
 לבנה

  
דבשה 

 לבנה
דבשה 

 לבנה
      

דבשה 
 לבנה

    

דוחן 
 זוחל        

דוחן 
 זוחל

דוחן 
 זוחל

     דוחן זוחל  
דוחן 
 זוחל

      

 

 

 

 

 



   
 
 

  

                                                     

כלל 
המינים 
שנמצאו 
בשפך 

 השורק    

מינים 
שנמצאו 

עד 
שנות 

 50-ה

מינים 
שנמצאו 
עד שנת 

2011 

מינים  
שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
שנת 
2012 

מינים 
שנעלמו 
לאחר 

שנות ה 
- 50 

מינים 
שנעלמו 
לאחר 
2011 

מינים 
שנמצאו 
ברצף 
גידול 
מלפני 

שנות ה 
עד  50 -

2012 

מינים  
שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
 -שנות ה 

50 

מינים 
שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
2012 

מינים 
שנעלמו 
לאחר 

שנות ה 
- 50  

והופיעו 
שוב 
אחרי 
2012 

דמסון 
 כוכבני

  
דמסון 
 כוכבני

        
דמסון 
 כוכבני

    

ורבנה 
 רפואית

  
ורבנה 

רפואית   
# 

ורבנה 
 רפואית

      
ורבנה 

 רפואית   
    

זנב שועל 
 ארוך  

זנב שועל 
 ארוך 

    
זנב 

שועל 
 ארוך

          

זנב שועל 
 ביצתי  

זנב שועל 
 ביצתי  

זנב שועל 
 ביצתי

    
זנב 

שועל 
 ביצתי

        

זעזועית 
 קטנה

זעזועית 
 קטנה

    
זעזועית 

 קטנה
          

חבלבלן 
 המשוכות

חבלבלן 
 המשוכות

חבלבלן 
 המשוכות

חבלבלן 
 המשוכות

    
חבלבלן 

 המשוכות
      

חוורית 
 חרוזה

חוורית 
 חרוזה

    
חוורית 
 חרוזה

          

חומעה 
 יפה

    
חומעה 

 יפה
        

חומעה 
 יפה

  

חומעה 
 מגובבת

חומעה 
 מגובבת

    
חומעה 
 נגובבת

          

חומעה 
 מסולסלת

    
חומעה 

 מסולסלת
        

חומעה 
 מסולסלת

  

חומעה 
 משוננת

  
חומעה 

משוננת  
# 

חומאה 
 משוננת

      
חומעה 

 משוננת  
    

חנק 
 מחודד

  
חנק 

 מחודד
חנק 

 מחודד
      

חנק 
 מחודד

    

טובענית  
 אביבית 

טובענית 
 אביבית

טובענית 
 אביבית

    
טובענית 

 אביבית
        

יינית 
 חרוזה

יינית 
 חרוזה

    
יינית 

 חרוזה
          

 

 

 

 



   
 
 

  

                                                     

כלל 
המינים 
שנמצאו 
בשפך 

 השורק    

מינים 
שנמצאו 

עד 
שנות 

 50-ה

מינים 
שנמצאו 
עד שנת 

2011 

מינים  
שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
שנת 
2012 

מינים 
שנעלמו 
לאחר 

שנות ה 
- 50 

מינים 
שנעלמו 
לאחר 
2011 

מינים 
שנמצאו 
ברצף 
גידול 
מלפני 

שנות ה 
עד  50 -

2012 

מינים  
שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
 -שנות ה 

50 

מינים 
שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
2012 

מינים 
שנעלמו 
לאחר 

שנות ה 
- 50  

והופיעו 
שוב 
אחרי 
2012 

כדורן 
 ענף

כדורן 
 ענף

כדורן 
 ענף

     כדורן ענף
כדורן 

 ענף
      

כף אווז 
 ריחנית 

    
כף אווז 
 ריחנית

        
כף אווז 
 ריחנית

  

כף זאב 
 אירופית

כף זאב 
 אירופית

כף זאב 
 אירופית

כף זאב 
 אירופית

    
כף זאב 
 אירופית

      

כף 
צפרדע  

 איזמלנית    

כף 
צפרדע  

 איזמלנית   

כף 
צפרדע  

 איזמלנית 

כף צפרדע  
 איזמלנית  

    
כף 

צפרדע 
 איזמלנית

      

כריך 
 מחולק          

כריך 
 מחולק 

כריך 
 מחולק  

    
כריך 

 מחולק  
        

כריך 
 מרוחק    

כריך 
 מרוחק 

    
כריך 

 מרוחק
          

כריך 
 שחום

כריך 
 שחום

    
כריך 
 שחום

          

כריך 
 שעיר

כריך 
 שעיר

    
כריך 
 שעיר

          

כרפס 
 הביצות

כרפס 
 הביצות

כרפס 
 הביצות

    
כרפס 

 הביצות
        

כרפס 
 ריחני

  
כרפס 

 ריחני  #
כרפס 
 ריחני

      
כרפס 
 ריחני  

    

לוביה 
 מצרית

  
לוביה 

מצרית    
# 

לוביה 
 מצרית

      
לוביה 

 מצרית   
    

לוטוס 
 הביצות     

לוטוס 
 הביצות

  
לוטוס 

 הביצות  
          

לוטוס 
 הביצות  

לוטוס צר 
 עלים

לוטוס צר 
 עלים

    
לוטוס 

 צר עלים
          

לחך 
 איזמלני

לחך 
 איזמלני

  
לחך 

 איזמלני
          

לחך 
 איזמלני

                    

 

 



   
 
 

  

                                                     

כלל 
המינים 
שנמצאו 
בשפך 

 השורק    

מינים 
שנמצאו 

עד 
שנות 

 50-ה

מינים 
שנמצאו 

עד 
שנת 
2011 

מינים  
שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
שנת 
2012 

מינים 
שנעלמו 
לאחר 

שנות ה 
- 50 

מינים 
שנעלמו 
לאחר 
2011 

מינים 
שנמצאו 
ברצף 
גידול 
מלפני 

שנות ה 
עד  50 -

2012 

מינים  
שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
 - שנות ה

50 

מינים 
שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
2012 

מינים 
שנעלמו 
לאחר 

שנות ה 
- 50  

והופיעו 
שוב 
אחרי 
2012 

לחך 
 גדול

           לחך גדול    
לחך 
 גדול

ליפיה 
 זוחלת     

ליפיה 
 זוחלת

ליפיה 
 זוחלת 

ליפיה 
 זוחלת   

    
ליפיה 
 זוחלת

      

מלוח 
 דיוויס

    
מלוח 
 דיוויס

        
מלוח 
 דיוויס

  

מליסה 
 רפואית

  
מליסה 

רפואית   
# 

מליסה 
 רפואית

      
מליסה 

 רפואית  
    

 מרור ימי           מרור ימי   מרור ימי מרור ימי

מרור 
 מכחיל

מרור 
 מכחיל

    
מרור 
 מכחיל

          

משיין 
 גלילני

משיין 
 גלילני

  
משיין 
 גלילני

          
משיין 
 גלילני

נהרונית 
 צפה

נהרונית 
 צפה

נהרונית 
 צפה

    
נהרונית 

 צפה
        

נורית 
 ארסית

  
נורית 
 ארסית

        
נורית 
 ארסית

    

נורית 
 הביצות   

נורית 
 הביצות   

    
נורית 

 הביצות
          

נורית 
 המים

  
נורית 
 המים

        
נורית 
 המים

    

נורית 
 המלל

נורית 
 המלל

  
נורית 
 המלל

          
נורית 
 המלל

ניידת 
 החוף

  
ניידת 
 החוף

ניידת 
 החוף

      
ניידת 
 החוף

    

נטופית 
 רפואית

נטופית 
 רפואית

נטופית 
 רפואית 

    
נטופית 
 רפואית
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שנות 
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2011 

מינים  
שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
שנת 
2012 

מינים 
שנעלמו 
לאחר 

שנות ה 
- 50 

מינים 
שנעלמו 
לאחר 
2011 

מינים 
שנמצאו 
ברצף 
גידול 
מלפני 

שנות ה 
עד  50 -

2012 

מינים  
שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
 -שנות ה 

50 

מינים 
שנמצאו 
לראשונה 

לאחר 
2012 

מינים 
שנעלמו 
לאחר 

שנות ה 
- 50  

והופיעו 
שוב 
 אחרי
2012 

נענע 
 הכדורים

נענע 
 הכדורים

    
נענע 

 הכדורים
          

נענע 
 המים

נענע 
 המים

נענע 
 המים

    
נענע 
 המים

        

נענע 
 משובלת

  
נענע 

 משובלת
נענע 

 משובלת
      

נענע 
 משובלת

    

     סוף מצוי       סוף מצוי סוף מצוי   סוף מצוי

סוף רחב 
 עלים   

סוף רחב 
 עלים

סוף רחב 
 עלים

    
סוף רחב 

 עלים
        

סחלב 
 הביצות

סחלב 
 הביצות

    
סחלב 

 הביצות
          

סיסנית 
 הביצות

סיסנית 
 הביצות

    
סיסנית 
 הביצות

          

סמר 
 הפרקים  

סמר 
 הפרקים  

    
סמר 

 הפרקים
          

   סמר חד
סמר חד  

# 
        

סמר חד  
# 

    

סמר 
 מחויץ    

סמר 
 מחויץ   

סמר 
 מחויץ

סמר 
 מחויץ 

    
סמר 
 מחויץ

      

סמר 
 מצוי

סמר 
 מצוי

סמר 
 מצוי

     סמר מצוי
סמר 
 מצוי

      

     סמר ענף         סמר ענף   סמר ענף

עבדקן 
 מצוי

עבדקן 
 מצוי

  
עבדקן 

 מצוי
          

עבדקן 
 מצוי

עבקנה 
 נדיר

עבקנה 
 נדיר

עבקנה 
 נדיר

    
עבקנה 

 נדיר
        

עבקנה 
 שכיח

  
עבקנה 

 שכיח
עבקנה 

 שכיח
      

עבקנה 
 שכיח

    

עדשת 
מים 

 גיבנת
  

עדשת 
מים 

 גיבנת

עדשת 
 מים גיבנת

      
עדשת 

 מים גיבנת
    

עוקץ 
עקרב 
 שרוע

עוקץ 
עקרב 
 שרוע

  
עוקץ 

עקרב 
 שרוע

          
עוקץ 

עקרב 
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  2013רשימת המינים שנצפו בסקר 
 

 טיפוס התפוצה שם משפחה מין הצמח
שכיחות עפ"י 

 99פרגמן 

אבוטילון 
 R טרופי חלמיתיים Abutilon theophrastii תיאופרסטוס

 אין נתון אמריקני אספרגיים Agave americana אגבה אמריקנית

 F סיבירי-תיכוני,אירו-ים גמאיים  Scripus  lacustris אגמון האגם

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים גמאיים  Scripus  holoschoenus אגמון הכדורים

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים גמאיים    Scripus  maritimus אגמון ימי

אגרוסטמת 
 ציפורניים Agrostemma githago השדות

-תיכוני,אירו-ים
 O טורני-סיבירי,אירנו

אדמדמית 
 F תיכוני-ים דגניים Desmazeria    philistaea פלשתית

 F טורני-אירנו אלתיים Rhus  coriaria אוג הבורסקאים

 RR טרופי פואתיים        Oldenlandia  capensis אולדנית הכף

 F תיכוני-ים אורניים Pinus  halepensis אורן ירושלים

 אין נתון אסיה-אירו אזדרכתיים  Melia  azedarach אזדרכת מצויה

 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים מורכבים  Urospermum  picroides אזנב מצוי

 F תיכוני-ים סולניים Lycium europaeum אטד אירופי

 F תיכוני-ים סולניים  Lycium  schweinfurthii אטד החוף

 F טרופי סימרוביים  Ailanthus  altissima איילנתה בלוטית

 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים מצליבים Isatis lusitanica איסטיס מצוי

 CC אוסטרלי הדסיים Eucalyptus camaldulensis איקליפטוס המקור

 F תיכוני-ים אירוסיים Iris palaestina ישראלי-אירוס ארץ

 אין נתון טרופי -סובטרופי  מורכבים Eclipta  prostrata ציצית לבנה-אל

-אלה ארץ
 CC תיכוני-ים אלתיים  Pitacia  palaestina ישראלית

 CC תיכוני-ים אלוניים  Quercus  calliprinos אלון מצוי

 F תיכוני-ים דגניים Corynephorus articulatus אלית המפרק

 CC תיכוני-ים ציפורניים  Paronychia  argentea אלמוות הכסף

 C תיכוני-ים זיפניים Alkanna  tinctoria אלקנת הצבעים

 CC תיכוני-ים אלתיים  Pistachia  lentiscus אלת המסטיק

אמברוסיה 
 אין נתון אמריקני מורכבים  Ambrosia  confertiflora מכונסת

 CC תיכוני-ים ארכוביתיים  Emex  spinosa אמיך קוצני

 CC תיכוני-ים סוככיים  Ammi  majus אמיתה גדולה

 CC תיכוני-ים סוככיים Ammi  visnaga אמיתה קיצית

 C תיכוני-ים קטניות Medicago littoralis אספסת החוף

 קטניות  Medicgo  polymorpha אספסת מצויה
-תיכוני,אירו-ים

 CC טורני-סיבירי,אירנו

 C תיכוני-ים קטניות Medicago truncatula אספסת קטועה



   
 
 

  

                                                     

 F תיכוני-ים קטניות Medicago scutellata אספסת קעורה

 F תיכוני-ים קטניות Medicgo  ciliaris אספסת ריסנית

 C ערבי-תיכוני ,סהרו-ים אספרגיים  Asparagus  horridus עלים-אספרג ארוך

-אספרג ארץ
 R תיכוני-ים אספרגיים  Asparagus  palestinus ישראלי

 C תיכוני-ים אספרגיים  Asparagus  aphyllus אספרג החורש

 C אמריקני מורכבים Aster  subulatus אסתר מרצעני

 C תיכוני-ים קטניות  Pisum  fulvum אפון מצוי

 F טורני-אירנו קטניות  Pisum  sativum אפון נמוך

 אין נתון סיבירי-תיכוני,אירו-ים ציפורניים  Spergularia  rubra אפזרית אדומה

 ציפורניים  Spergularia  salina אפזרית מלוחה
-תיכוני,אירו-ים

 R טורני-סיבירי,אירנו

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים אפרוריתיים  Glinus  lotoides אפרורית מצויה

 C רב איזורי ,טרופי דגניים  Digiria  sanguinalis אצבען מאדים

כנפות -ארבע
 F תיכוני-ים קטניות Tetragonolobus palaestinus מצויות

כנפות -ארבע
 RP תיכוני-ים קטניות Tetragonolobus requienii צהובות

 R דרום אמריקאי אסקלפיים  Araujia   sericifera ארויה משיינית

-ארכובית ארץ
                           Polygonom  palaestinum ישראלית

 ארכוביתיים
 C ערבי-תיכוני ,סהרו-ים

 F סיבירי-תיכוני,אירו-ים ארכוביתיים Polygonom  lapathifolia ארכובית הכתמים

 C רב איזורי ,טרופי ארכוביתיים  Polygonom  arenastrum ארכובית הציפורים

 RR טרופי ארכוביתיים  Polygonom  acuminata ארכובית מחודדת

ארכובית 
 F רב איזורי ,טרופי ארכוביתיים  Polygonom  decipiens משונשנת

 RP טרופי ארכוביתיים        Polygonom  senegalensis ארכובית סנגלית

 RR טרופי ארכוביתיים        Polygonom  lanigera ארכובית צמירה

ארכובית 
 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים ארכוביתיים Polygonom  equisetiforme שבטבטית

 F תיכוני-ים שפתניים Stachys  viticina אשבל הביצה

-אשחר ארץ
 C תיכוני-ים אשחריים  Rhamnus  lyciodes ישראלי

 F תיכוני-ים אשחריים  Rhamnus  alaternus עלים-רחבאשחר 

 CC ערבי-סהרו אשליים  Tamrix  nilotica אשל היאור

 C סודני אשליים Tamarix aphylla אשל הפרקים

 C ערבי-תיכוני ,סהרו-ים אשליים  Tamarix tetragyna אשל מרובע

 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים לועניתיים  Verbascum  sinuatum בוצין מפורץ

 דגניים  Schedonorus arundinaceus אפר מצוי-בן
-תיכוני,אירו-ים

 R טורני-סיבירי,אירנו

 F תיכוני-ים דגניים  Aegilops  longissima חיטה אריכא-בן

 CC תיכוני-ים דגניים  Aegilops  geniculata חיטה ביצני-בן

 CC תיכוני-ים דגניים Aegilops  peregrina  אנפין-חיטה רב-בן

 C תיכוני-ים דגניים Aegilops  sharonensis  חיטה שרוני-בן

 גמאיים   Eleocharis  palustris בצעוני מצוי
-תיכוני,אירו-ים

 C טורני-סיבירי,אירנו

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים מצליבים  Rapistrum  rugosum בקבוקון מקומט

-בקיה ארץ
 C תיכוני-ים קטניות Vicia  palestine ישראלית



   
 
 

  

                                                     

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים קטניות Vicia  monantha  בקיה מדורבנת

 קטניות   Vicia  tetrasperma בקיה עדינה
-תיכוני,אירו-ים

 R טורני-סיבירי,אירנו

 C תיכוני-ים קטניות Vicia   narbonen  בקיה צרפתית

 קטניות Vicia  villosa  בקיה שעירה
-תיכוני,אירו-ים

 F טורני-סיבירי,אירנו

 CC תיכוני-ים קטניות  Vicia  sativa בקיה תרבותית

 F תיכוני-ים קטניות Vicia  galeata  בקיית הביצות

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים דגניים Bromus lanceolatus ברומית אזמלנית

 דגניים Bromus tectorum ברומית הגגות
-תיכוני,אירו-ים

 C טורני-סיבירי,אירנו

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים דגניים Bromus scoparius ברומית המטאטא

 CC תיכוני-ים דגניים Bromus fasciculatus ברומית מאוגדת

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים דגניים Bromus  madritensis  ברומית ספרדית

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים דגניים Bromus  sterilis  ברומית עקרה

-ברומית קצרת
 שיבולית

 Bromus  
pseudobrachystachis טורני-תיכוני,אירנו-ים דגניים R 

 C תיכוני-ים דגניים  Bromus  rigidus ברומית שעירה

 O תיכוני-ים ברושיים  Cupressus sempervirens מצויברוש 

 CC תיכוני-ים מורכבים  Notobasis  syriaca ברקן סורי

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים חלמיתיים Malvella sherardiana חלמית שרועה-בת

 אין נתון טרופי דגניים   Dactyloctenium aegyptium יבלית מצרית-בת

 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים מורכבים  Silbum  marianum גדילן מצוי

 CC טרופי -סובטרופי  גמאיים Cyperus  longus גומא ארוך

 X טרופי -סובטרופי  גמאיים Cyperus  difformis אנפין-גומא דו

 CC טרופי -סובטרופי  גמאיים Cyperus   rotundus  גומא הפקעים

 F טרופי גמאיים Cyperus   articulatus גומא הפרקים

 F תיכוני-ים גמאיים Cyperus   capitatus  גומא הקרקפת

 גמאיים Cyperus   fuscus  גומא חום
-תיכוני,אירו-ים

 F טורני-סיבירי,אירנו

 גמאיים Cyperus laevigatus גומא חלקלק
טורני , -תיכוני,אירנו-ים

 F ערבי-סהרו

 RP טרופי -סובטרופי  גמאיים  Cyperus  flavidus גומא כדורי

 F ערבי-סהרו גמאיים  Cyperus  macrorrhizus גומא מגובב

 אין נתון מזרח אפריקה גמאיים Cyperus  involucratus  גומא מניפני

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים גמאיים Cyperus  michelianus  גומא ננסי

 R טרופי גמאיים Cyperus   alopecuroides  גומא צפוף

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים גמאיים Cyperus glaber גומא קירח

 אין נתון טרופי -סובטרופי  גמאיים  Cyperus  odoratus גומא ריחני

 RP טרופי גמאיים Cyperus dives גומא שופע

 אין נתון מזרח אפריקה גמאיים  Cyperus  alternifolius גומא תרבותי

 סוככיים  Torilis nodosa גזיר המפרקים
-תיכוני,אירו-ים

 C טורני-סיבירי,אירנו

 סוככיים  Torilis  arvensis גזיר מזיק
-תיכוני,אירו-ים

 C טורני-סיבירי,אירנו

 CC תיכוני-ים סוככיים  Daucus litoralis גזר החוף

 CC תיכוני-ים סוככיים Daucus   aureus זהובגזר 

 CC תיכוני-ים סוככיים  Daucus  carota גזר קיפח



   
 
 

  

                                                     

 C ערבי-תיכוני ,סהרו-ים סוככיים Pseudorlaya  pumila גזרנית החוף

 RR סיבירי-תיכוני,אירו-ים דגניים   Elytrigia  elongata גלדן מאורך

 C תיכוני-ים שפתניים Ballota  undulata גלונית מצויה

 R תיכוני-ים שפתניים  Ballota  philistaea גלונית פלשתית

 C ערבי-סהרו זיפניים Moltkiopsis ciliata גלעינון החוף

 F תיכוני-ים שפתניים Teucrium  creticum געדה כרתית

 RR טורני-תיכוני,אירנו-ים שפתניים  Teucrium  scordioides געדת הביצות

 אין נתון טורני-תיכוני,אירנו-ים גפניים  Vitis  vinifera גפן היין

 C רב איזורי ,טרופי מצליבים  Nasturtium  officinale גרגר הנחלים

 F תיכוני-ים קטניות Trigonella hierosolymitana גרגרנית ירושלים

 F סיבירי-תיכוני,אירו-ים גרניים  Geranium  dissectum  גרניון גזור

 C תיכוני-ים גרניים  Geranium  robertianum גרניון הארגמן

 גרניון הפקעות
Geranium  tuberosum גרניים 

-תיכוני,אירו-ים
 F טורני-סיבירי,אירנו

 גרניים  Geranium  rotundiflium גרניון עגול
-תיכוני,אירו-ים

 C טורני-סיבירי,אירנו

 CC סיבירי-תיכוני,אירו-ים גרניים  Geranium  molle גרניון רך

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים סחלביים Ophrys umbilicata דבורנית דינסמור

 F תיכוני-ים סחלביים Ophrys lutea דבורנית צהובה

 פואתיים Galium aparine דבקה זיפנית
-תיכוני,אירו-ים

 C טורני-סיבירי,אירנו

 RP תיכוני-ים פואתיים Galium philistaeum דבקת פלשת

 RP תיכוני-ים פואתיים  Galium  verrucosum דבקת הפטמות

 קטניות  Mellilotus  albus דבשה לבנה
-תיכוני,אירו-ים

 C טורני-סיבירי,אירנו

 C תיכוני-ים קטניות  Melilotus  sulcatus דבשה מחורצת

 F תיכוני-ים קטניות Melilotus  siculus דבשה סיצילית

 אין נתון טרופי -סובטרופי  דגניים  Eleusine indica דגנה הודית

 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים דגניים   Rostaria cristata דגנין מצוי

 אין נתון אמריקני דגניים  Leptochloa mucronata מוץ חדוד-דו

 F טרופי דגניים   Leptochoa  fusca מוץ חום-דו

 F סיבירי-תיכוני,אירו-ים מצליבים  Cakile maritima פרק חופי-דו

 מורכבים  Bidens pilosa שן שעיר-דו
סיבירי -תיכוני,אירו-ים

 אין נתון ערבי-,סהרו

 RR טורני-אירנו מורכבים  Lachnophyllum  noaeanum דוגון ירושלמי

 C תיכוני-ים סולניים  Mandragora  autumnalis דודא רפואי

 אין נתון תיכוני-ים סבונניים Dodonaea viscosa דודוניאה דביקה

 C ערבי , סודני-סהרו דגניים  Panicum turgidum אשוןדוחן 

 C טרופי -סובטרופי  דגניים   Panicum  repens דוחן זוחל

 אין נתון טרופי דגניים  Panicum maximum דוחן קיפח

 C טרופי דגניים   Sorghum  virgatum דורה רותמית

 CC טרופי -סובטרופי  דגניים   Sorghum  halepense צובא-דורת ארם

 C טרופי -סובטרופי  דגניים  Echinochloa colonum דחנית השלחין

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים דגניים   Echinochloa crusgalli דחנית התרנגולים

 אין נתון טרופי -סובטרופי  סולניים  Datura  ferox דטורה אכזרית

 אין נתון רב איזורי ,טרופי סולניים Datura  stramonium פרי-דטורה זקופת

http://flora.org.il/plants/systematics/pseudorlaya
http://flora.org.il/plants/systematics/datura


   
 
 

  

                                                     

 אין נתון רב איזורי ,טרופי סולניים Datura  innoxia פרי-דטורה נטויית

 F תיכוני-ים סוככיים Tordylium  carmeli קרניים כרמלי-דל

 C תיכוני-ים דלועיים Bryonia  cretica נחש מצויה-דלעת

 C תיכוני-ים דלועיים  Bryonia  syriaca נחש סורית-דלעת

המכבים -דם
 C תיכוני-ים מורכבים Helichrysum sanguineum האדום

 C תיכוני-ים נוריתיים Adonis microcarpa פרי-דמומית קטנת

 R טורני-תיכוני,אירנו-ים הצפרדע -כף  Damasonium  alisma דמסון כוכבני

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים דגניים Parapholis  incurva זנב קשתני-דק

 CC תיכוני-ים מורכבים Centaurea  procurrens דרדר הקורים

 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים מורכבים Centaurea  iberica דרדר מצוי

 F תיכוני-ים מורכבים Centaurea  verutum דרדר קיפח

 ציפורניים Herniaria hirsuta דרכנית שעירה
-תיכוני,אירו-ים

 F טורני-סיבירי,אירנו

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים קטניות Alhagi  graecorum הגה מצויה

 RR סיבירי-תיכוני,אירו-ים מורכבים Hypochaeris glabra היפוכריס קירח

 C תיכוני-ים מורכבים Scorzonera papposa הרדופנין הציצית

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים סולניים Withania  somnifera ויתניה משכרת

 C טרופי -סובטרופי  ורבניים Verbena  officinalis ורבנה רפואית

 ורבניים Verbena  supina ורבנה שרועה
טורני , -תיכוני,אירנו-ים

 R ערבי-סהרו

 הכלבורד 
Rosa canina ורדיים 

-תיכוני,אירו-ים
 F טורני-סיבירי,אירנו

 RP תיכוני-ים ורדיים  Rosa  phoenicia ורד צידוני

 CC תיכוני-ים לועניתיים Veronica syriaca ורוניקה סורית

 F רב איזורי ,טרופי לועניתיים Veronica anagallis-aquatica ורוניקת המים

 CC תיכוני-ים לועניתיים Veronica cymbalaria ורוניקה לבנה

 אין נתון אמריקני דקליים  Washingtonia robusta ושינגטונה חסונה

 R טורני-תיכוני,אירנו-ים שושניים Gagea dayana זהבית שרונית

 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים דגניים Lolium rigidum זון אשון

 אין נתון טרופי דגניים Pennisetum clandestinum נוצה חבוי-זיף

 C רב איזורי ,טרופי דגניים Setaria verticillata זיפן מצוי

 F תיכוני-ים זיתיים Olea  europaea זית אירופי

 RR טורני-תיכוני,אירנו-ים שושניים Bellevalia macrobotrys זמזומית ארוכה

 RR תיכוני-ים שושניים Bellevalia warburgii זמזומית ורבורג

 F תיכוני-ים שושניים Bellevalia trifoliata זמזומית סגולה

 C תיכוני-ים דגניים Lagurus  ovatus ארנבת ביצני-זנב

 F תיכוני-ים קטניות Scorpiurus muricatus עקרב שיכני-זנב

 דגניים Alopecurus myosuroides שועל ארוך-זנב
-תיכוני,אירו-ים

 F טורני-סיבירי,אירנו

 R טרופי דגניים Dinebra retroflexa זנבה נטויה

 דגניים  Briza minor זעזועית קטנה
-תיכוני,אירו-ים

 F טורני-סיבירי,אירנו

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים מורכבים Geropogon hybridus סב מצוי-זקן

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים מורכבים Tragopogon coelesyriacus תיש ארוך-זקן

 דגניים Hyparrhenia hirta זקנן שעיר
טורני , -תיכוני,אירנו-ים

 CC ערבי-סהרו

http://flora.org.il/plants/systematics/tordylium
http://flora.org.il/plants/systematics/bryonia
http://flora.org.il/plants/systematics/damasonium
http://flora.org.il/plants/systematics/parapholis
http://flora.org.il/plants/systematics/centaurea
http://flora.org.il/plants/systematics/alhagi
http://flora.org.il/plants/systematics/withania
http://flora.org.il/plants/systematics/rosa
http://flora.org.il/plants/systematics/olea
http://flora.org.il/plants/systematics/lagurus


   
 
 

  

                                                     

 אין נתון   חבלבליים   חבלבל בת"מ

 C תיכוני-ים חבלבליים Convolvulus secundus חבלבל החוף

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים חבלבליים Convolvulus stachydifolius חבלבל המשי

 CC רב איזורי ,טרופי חבלבליים Convolvulus  arvensis חבלבל השדה

 C תיכוני-ים חבלבליים Convolvulus  dorycnium חבלבל השיח

 F תיכוני-ים חבלבליים Convolvulus  althaeoides חבלבל כפני

 חבלבל עדין
Convolvulus   
pentapetaloides  תיכוני-ים חבלבליים F 

 C תיכוני-ים חבלבליים Convolvulus  betonicifolius חבלבל שעיר

 F סיבירי-אירו חבלבליים Calystegia sepium חבלבלן המשוכות

 C תיכוני-ים נרקיסיים Pancratium maritimum חבצלת החוף

 CC תיכוני-ים מורכבים  Scolymus maculatus חוח עקוד

 אין נתון אמריקני סימונדסיטניים Simmondsia chinensis חוחובה

 חוחן הקנרס
Onopordum  
cynarocephalum תיכוני-ים מורכבים F 

 RP תיכוני-ים מורכבים Onopordum carduiforme חוחן קרדני

 דגניים Cutandia memphitica חולית מצרית
-טורני , סהרו-אירנו

 CC ערבי

 ארכוביתיים Rumex pulcher חומעה יפה
-תיכוני,אירו-ים

 C טורני-סיבירי,אירנו

 ארכוביתיים Rumex  conglomeratus חומעה מגובבת
-תיכוני,אירו-ים

 R טורני-סיבירי,אירנו

 CC תיכוני-ים ארכוביתיים Rumex pictus חומעה מגוידת

 ארכוביתיים  Rumex crispus מסולסלתחומעה 
-תיכוני,אירו-ים

 R טורני-סיבירי,אירנו

 ארכוביתיים Rumex  dentatus חומעה משוננת
-תיכוני,אירו-ים

 F טורני-סיבירי,אירנו

 O סיבירי-אירו ארכוביתיים Rumex maritimus חומעת החוף

 C תיכוני-ים ארכוביתיים Rumex  bucephalophorus הסוס-חומעת ראש

 F תיכוני-ים מורכבים Atractylis cancellata חורשף השבכה

 C תיכוני-ים מורכבים Atractylis comosa חורשף מצויץ

 F ערבי-סהרו מורכבים Atractylis carduus חורשף צהוב

 C תיכוני-ים מצליבים Ochthodium aegyptiacum חטוטרן מצוי

 C תיכוני-ים חלמיתיים Alcea acaulis הפרה-עיןחטמית 

 אין נתון פליט תרבות דגניים Triticum aestivum חיטה רכה

 F סודני דגניים Desmostachya bipinnata חילף החולות

 F תיכוני-ים חלבלוביים Euphorbia  terracina חלבלוב החוף

 C סיבירי-תיכוני,אירו-ים חלבלוביים Euphorbia  helioscopia חלבלוב השמש

 חלבלוביים Euphorbia  peplus חלבלוב מצוי
-תיכוני,אירו-ים

 CC טורני-סיבירי,אירנו

 C תיכוני-ים חלבלוביים Euphorbia  valerianifolia חלבלוב סמור

 C תיכוני-ים חלבלוביים Euphorbia arguta חלבלוב משונשן

 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים חלמיתיים  Malva  nicaeensis חלמית מצויה

 C רב איזורי ,טרופי חמציציים  Oxalis  pes-caprae חמציץ נטוי

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים אסקלפיים Cynanchum   acutum חנק מחודד

-חסה כחולת
 C טורני-תיכוני,אירנו-ים מורכבים Lactuca  tuberosa פרחים

 מורכבים  Lactuca  serriola חסת המצפן
-תיכוני,אירו-ים

 CC טורני-סיבירי,אירנו



   
 
 

  

                                                     

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים דגניים  Phalaris  paradoxa חפורית מוזרה

חפורית 
 מצויה/קטנה

Phalaris 
brachystachys/minor אין נתון תיכוני-ים דגניים 

 CC תיכוני-ים שושניים Urginea  maritima חצב מצוי

 CC תיכוני-ים מצליבים Sinapis  arvensis חרדל השדה

 מצליבים Sinapis  alba חרדל לבן
-תיכוני,אירו-ים

 CC טורני-סיבירי,אירנו

 F תיכוני-ים כליליים Ceratonia   siliqua חרוב מצוי

 CC תיכוני-ים סוככיים Eryngium  creticum חרחבינה מכחילה

 RP תיכוני-ים מורכבים Chrysanthemum  viscosum חרצית דביקה

 חרצית עטורה
Chrysanthemum  
coronarium תיכוני-ים מורכבים CC 

 CC רב איזורי ,טרופי סולניים Nicotiana  glauca טבק השיח

 C תיכוני-ים קטניות Lathyrus  ochrus טופח גדול

 C תיכוני-ים קטניות Lathyrus  hierosolymitanus ירושליםטופח 

 קטניות Lathyrus aphaca טופח מצוי
-תיכוני,אירו-ים

 CC טורני-סיבירי,אירנו

 F תיכוני-ים קטניות Lathyrus marmoratus טופח נאה

 אין נתון תיכוני-ים קטניות Lathyrus clymenum טופח ספרדי

 C תיכוני-ים מצליבים Diplotaxis erucoides טוריים מצויים

 CC תיכוני-ים מורכבים Dittrichia viscosa טיון דביק

 C אמריקני מורכבים Heterotheca subaxillaris טיונית החולות

 CC רב איזורי ,טרופי דגניים Cynodon dactylon יבלית מצויה

 F תיכוני-ים דגניים Ammophila arenaria חולות מצוי-ידיד

 CC רב איזורי ,טרופי מצליבים Capsella bursa-pastoris ילקוט הרועים

 C טורני-אירנו שיטיים Prosopis farcta ינבוט השדה

 CC רב איזורי ,טרופי ירבוזיים Amaranthus graecizans ירבוז יווני

 F טרופי ירבוזיים Amaranthus cruentus שיבולת-ירבוז ירוק

 C אמריקני ירבוזיים Amaranthus albus ירבוז לבן

 R טרופי ירבוזיים Amaranthus blitum ירבוז מבריק

 C רב איזורי ,טרופי ירבוזיים Amaranthus  retroflexus ירבוז מופשל

 F אמריקני ירבוזיים Amaranthus palmeri ירבוז פלמר

 CC אמריקני ירבוזיים Amaranthus  blitoides ירבוז שרוע

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים דלועיים Ecballium elaterium חמור מצויה-ירוקת

 כדורניים Sparganium erectum כדורן ענף
-תיכוני,אירו-ים

 RR טורני-סיבירי,אירנו

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים שושניים Muscari pulchellum כדן אשכולי

 F תיכוני-ים שושניים Muscari  parviflorum פרחים-כדן קטן

 CC רב איזורי ,טרופי ציפורניים Stellaria media כוכבית מצויה

 CC תיכוני-ים קטניות Hymenocarpos circinnatus כליינית מצויה

 C תיכוני-ים סוככיים Ferula communis כלך מצוי

 CC תיכוני-ים נוריתיים Anemone coronaria כלנית מצויה

 C תיכוני-ים סוככיים Pimpinella peregrina כמנון קיפח

 C אמריקני מורכבים Verbesina encelioides כנפון זהוב

 CC רב איזורי ,טרופי סלקיים henopodium murale אווז האשפות-כף

 סלקיים Chenopodium opulifolium אווז הגינות-כף
-תיכוני,אירו-ים

 F טורני-סיבירי,אירנו



   
 
 

  

                                                     

 C רב איזורי ,טרופי סלקיים Chenopodium album אווז לבנה-כף

 סלקיים Chenopodium vulvaria אווז מבאישה-כף
-תיכוני,אירו-ים

 C טורני-סיבירי,אירנו

 אווז ריחנית-כף
Chenopodium 
ambrosioides רב איזורי ,טרופי סלקיים F 

 שפתניים Lycopus europaeus אירופיתזאב -כף
-תיכוני,אירו-ים

 F טורני-סיבירי,אירנו
 צפרדע אזמלנית-כף

Alisma lanceolatum כף הצפרדע 
-תיכוני,אירו-ים

 R טורני-סיבירי,אירנו

 F ערבי-סהרו כפתוריים Neurada procumbens כפתור החולות

 C תיכוני-ים קטניות Onobrychis squarrosa כרבולת מצויה

 F תיכוני-ים קטניות Onobrychis caput-galli כרבולת קטנה

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים ערטניתיים Bongardia chrysogonum כרבולתן השדות

 C ערבי-תיכוני ,סהרו-ים מצליבים Brassica tournefortii כרוב החוף

 C תיכוני-ים מצליבים Brassica nigra כרוב שחור

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים גמאיים Carex divisa כריך מחולק

 גמאיים Carex distans כריך מרוחק
-תיכוני,אירו-ים

 F טורני-סיבירי,אירנו

 גמאיים Carex otrubae כריך שחום
-תיכוני,אירו-ים

 F טורני-סיבירי,אירנו

 F רב איזורי ,טרופי סוככיים  Apium nodiflorum כרפס הביצות

 F רב איזורי ,טרופי סוככיים Apium graveolens כרפס ריחני

 RP טורני-תיכוני,אירנו-ים חבלבליים Cuscuta monogyna כשות גס

 אין נתון   חבלבליים   כשות בת"מ

 CC תיכוני-ים מורכבים Chiliadenus iphionoides כתלה חריפה

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים סרפדיים Parietaria judaica כתלית יהודה

 C תיכוני-ים לבניים Styrax  officinalis לבנה רפואי

 R טרופי קטניות Vigna luteola לוביה מצרית

 F תיכוני-ים קטניות Lotus  palustris לוטוס הביצות

 F תיכוני-ים קטניות Lotus creticus לוטוס מכסיף

 CC תיכוני-ים קטניות Lotus  peregrinus לוטוס מצוי

 C תיכוני-ים קטניות Lotus halophilus לוטוס שעיר

 F תיכוני-ים מורכבים Launaea fragilis אונות-לוניאה דקת

 F תיכוני-ים לופיים Eminium spiculatum לוליינית מעובה

 RP תיכוני-ים לועניתיים Scrophularia hierochuntina לוענית יריחו

 F תיכוני-ים לופיים Arum palaestinum ישראלי-ארץלוף 

 F תיכוני-ים לופיים Arum  hygrophilum לוף ירוק

 C תיכוני-ים לופיים Arisarum  vulgare לופית מצויה

 לחכיים  Plantago   lanceolata לחך אזמלני
-תיכוני,אירו-ים

 C טורני-סיבירי,אירנו

 CC תיכוני-ים לחכיים Plantago sarcophylla לחך בשרני

 לחכיים Plantago major לחך גדול
-תיכוני,אירו-ים

 R טורני-סיבירי,אירנו

 RP תיכוני-ים לחכיים  Plantago  crassifolia לחך המלחות

 CC תיכוני-ים לחכיים Plantago  lagopus לחך מצוי

 RR טורני-תיכוני,אירנו-ים רקפתיים Lysimachia dubia ליסימכיה מסופקת

 ורבניים Phyla  nodiflora ליפיה זוחלת
-תיכוני,אירו-טרופי , ים

 F סיבירי,



   
 
 

  

                                                     

 F אמריקני מורכבים Xantium italicum לכיד איטלקי

 C רב איזורי ,טרופי מורכבים Xanthium  strumarium לכיד הנחלים

 F איזורי ,טרופירב  מורכבים Xanthium  spinosum לכיד קוצני

 F דרום אמריקאי ורבניים Lantana  camara לנטנה ססגונית

 CC ערבי-סהרו מורכבים Artemisia monosperma זרעית-לענה חד

 אין נתון אמריקני חבלבליים Ipomoea  triloba לפופית משולשת

 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים מצליבים Hirschfeldia  incana לפתית מצויה

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים זיפניים Cynoglossum  creticum כלב כרתית-לשון

 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים זיפניים Anchusa strigosa פר סמורה-לשון

 F תיכוני-ים זיפניים Hormuzakia  aggregata שור מגובבת-לשון

 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים חלבלוביים Chrozophora  tinctoria לשישית הצבעים

 RR סודני חלבלוביים Chrozophora  plicata לשישית מקומטת

 אין נתון תיכוני-ים דגניים Sporobolus  pungens מדחול דוקרני

 C תיכוני-ים מורכבים Pallenis  spinosa מוצית קוצנית

 C ערבי-סהרו מורכבים Ifloga  spicata מחטנית משובלת

 RR טורני-תיכוני,אירנו-ים מצליבים Myagrum  perfoliatum מיאגרון אזון

 R תיכוני-ים מישיים Celtis australis מיש דרומי

 אין נתון טורני-תיכוני,אירנו-ים סלקיים  Atriplex  davisii מלוח דיוויס

 C ערבי-תיכוני ,סהרו-ים סלקיים  Atriplex   halimus מלוח קיפח

 סלקיים  Atriplex portulacoides מלוח רגלני
-תיכוני,אירו-טרופי , ים

 F סיבירי,

 RR טרופי טליתיים Corchorus   olitorius מלוכיה נאכלת

 C רב איזורי ,טרופי סלקיים Salsola tragus מלחית אשלגנית

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים שפתניים  Melissa  officinalis מליסה רפואית

 F ערבי-סהרו דגניים Stipagrostis lanata מלענן החוף

 F תיכוני-ים קטניות Astragalus  pelecinus מסוריים מצויים

 סוככיים Scandix pecten-veneris מסרק שולמית
-תיכוני,אירו-ים

 F טורני-סיבירי,אירנו

 F תיכוני-ים חלמיתיים Lavatera  trimestris מעוג אפיל

 C תיכוני-ים חלמיתיים Lavatera  cretica מעוג כרתי

 C תיכוני-ים חלמיתיים Lavatera  punctata מעוג מנוקד

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים שושניים Leopoldia comosa מצילות מצויצות

 CC תיכוני-ים גרניים Erodium  gruinum חסידה גדול-מקור

 גרניים Erodium cicutarium חסידה גזור-מקור
-תיכוני,אירו-ים

 CC טורני-סיבירי,אירנו

חסידה -מקור
 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים גרניים Erodium  malacoides חלמיתי

חסידה -מקור
 C תיכוני-ים גרניים Erodium  laciniatum מפוצל

 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים גרניים Erodium  moschatum חסידה מצוי-מקור

מרגנית השדה )זן 
 אין נתון תיכוני-ים רקפתיים  Anagallis  arvensis כתום(

מרגנית השדה )זן 
 רקפתיים  Anagallis  arvensis כחול(

-תיכוני,אירו-ים
 אין נתון טורני-סיבירי,אירנו

 R תיכוני-ים שפתניים Salvia pinnata מרווה מנוצה

 C תיכוני-ים שפתניים Salvia verbenaca מרווה מצויה

 CC תיכוני-ים שפתניים Salvia  fruticosa מרווה משולשת

http://flora.org.il/plants/systematics/ifloga


   
 
 

  

                                                     

 מורכבים Sonchus  oleraceus מרור הגינות
-תיכוני,אירו-ים

 CC טורני-סיבירי,אירנו

 F תיכוני-ים מורכבים Sonchus asper מרור מכחיל

 R טורני-תיכוני,אירנו-ים מורכבים Sonchus tenerrimus מרור עדין

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים שפתניים Marrubium  vulgare מרמר מצוי

 C תיכוני-ים מצליבים  Maresia  pulchella מרסיה יפהפיה

 F סיבירי-תיכוני,אירו-ים חלבלוביים  Mercurialis  annua מרקולית מצויה

 F תיכוני-ים מורכבים Picris amalecitana מררית החוף

 דגניים Imperata  cylindrica משיין גלילני
טורני , -תיכוני,אירנו-ים

 F ערבי-סהרו

 נהרוניתיים Potamogeton  nodosus נהרונית צפה
-תיכוני,אירו-ים

 C טורני-סיבירי,אירנו

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים זיפניים  Nonea  echioides נוניאה כרסנית

 אין נתון תיכוני-ים זיפניים Nonea philistaea נוניאה פלשתית

 CC תיכוני-ים נוריתיים Ranunculus  asiaticus נורית אסיה

 R סיבירי-תיכוני,אירו-ים נוריתיים Ranunculus ficaria נורית הלב

 C תיכוני-ים נוריתיים Ranunculus  scandicinus נורית המלל

 נוריתיים Ranunculus   arvensis נורית השדה
-תיכוני,אירו-ים

 C טורני-סיבירי,אירנו

 RP תיכוני-ים נוריתיים Ranunculus  chius נורית קטנה

 שפתניים Lamium  amplexicaule נזמית לופתת
-תיכוני,אירו-ים

 CC טורני-סיבירי,אירנו

 F ערבי-סהרו שלמוניים Sixalix arenaria נזרית חופית

 CC ערבי-תיכוני ,סהרו-ים מורכבים Crepis sancta קרנית-ניסנית דו

 CC תיכוני-ים מורכבים Crepis aspera ניסנית זיפנית

 C תיכוני-ים מורכבים Crepis aculeata שיכניתניסנית 

 O אמריקני סולניים Nicandra  physalodes ניקנדרה בוענית

 CC תיכוני-ים סוככיים Ridolfia segetum נירית הקמה

 RR טרופי דגניים Urochloa mutica נסמנית קיפחת

 שפתניים Mentha  pulegium נענע הכדורים
-תיכוני,אירו-ים

 R טורני-סיבירי,אירנו

 שפתניים Mentha  longifolia נענע משובלת
-תיכוני,אירו-ים

 C טורני-סיבירי,אירנו

 F תיכוני-ים שפתניים Nepeta curviflora נפית כפופה

 R תיכוני-ים שושניים Ornithogalum  umbellatum חלב מפושק-נץ

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים שושניים Ornithogalum narbonense חלב צרפתי-נץ

 CC אמריקני נר הלילה Oenothera  drummondii הלילה החופי-נר

 C תיכוני-ים נרקיסיים Narcissus tazetta נרקיס מצוי

 CC תיכוני-ים דגניים Piptatherum  miliaceum נשרן הדוחן

 אין נתון תיכוני-ים דגניים Piptatherum  thomasii נשרן צפוף

 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים מורכבים Senecio  leucanthemifolius סביון אביבי

 CC תיכוני-ים מורכבים  Senecio    joppensis סביון יפו

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים פעמוניתיים  Legousia  falcata סגולית חרמשית

 אין נתון   סולניים   סולנום בת"מ

 C אמריקני סולניים Solanum  elaeagnifolium סולנום זיתני

 סולניים  Solanum  nigrum סולנום שחור
-תיכוני,אירו-ים

 C טורני-סיבירי,אירנו



   
 
 

  

                                                     

 סולניים Solanum  villosum סולנום שעיר
-תיכוני,אירו-ים

 C טורני-סיבירי,אירנו

 סופיים Typha  domingensis סוף מצוי
טורני , -תיכוני,אירנו-ים

 F ערבי-סהרו

 RR רב איזורי ,טרופי סופיים Typha latifolia עלים-סוף רחב

 C תיכוני-ים סחלביים  Orchis caspia סחלב פרפרני

 אין נתון טרופי קטניות Dalbergia  sissoo סיסם הודי 

 F תיכוני-ים דגניים Poa  infirma סיסנית הגינות

 CC תיכוני-ים ורדיים  Sarcopoterium  spinosum סירה קוצנית

 סילקיים Beta  vulgaris סלק מצוי
-תיכוני,אירו-ים

 C טורני-סיבירי,אירנו

 סמריים  Juncus articulatus סמר הפרקים
-תיכוני,אירו-ים

 RR טורני-סיבירי,אירנו

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים סמריים   Juncus  acutus סמר חד

 F סיבירי-תיכוני,אירו-ים סמריים  Juncus  maritimus סמר ימי

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים סמריים  Juncus  fontanesii סמר מחויץ

 סמריים  Juncus bufonius סמר מצוי
-תיכוני,אירו-ים

 C טורני-סיבירי,אירנו

 RR תיכוני-ים סמריים  Juncus  subulatus סמר מרצעני

 אין נתון מזרח אפריקה קטניות Sesbania  sesban ססבניה מצרית

 סרפדיים Urtica  pilulifera סרפד הכדורים
-תיכוני,אירו-ים

 F טורני-סיבירי,אירנו

 C סיבירי-תיכוני,אירו-ים סרפדיים Urtica  urens סרפד צורב

 C תיכוני-ים סרפדיים Urtica  membranacea סרפד קרומי

 CC תיכוני-ים סתווניתיים Colchicum  stevenii סתוונית היורה

 דגניים Polypogon  monspeliensis עבדקן מצוי
טורני , -תיכוני,אירנו-ים

 C ערבי-סהרו

 RP תיכוני-ים דגניים Arundo  micrantha עבקנה נדיר

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים דגניים Arundo donax עבקנה שכיח

 F רב איזורי ,טרופי עדשת המים Lemna  gibba מים גיבנת-עדשת

 C רב איזורי ,טרופי עדשת המים Lemna  minor מים זעירה-עדשת

 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים מורכבים  Cichorium  endivia עולש מצוי

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים זיפניים Heliotropium  europaeum עקרב אירופי-עוקץ

 אין נתון תיכוני-ים זיפניים Heliotropium   bovei עקרב אפור-עוקץ

-עקרב עגול-עוקץ
 C טורני-אירנו זיפניים Heliotropium   rotundifolium עלים

 F תיכוני-ים זיפניים  Heliotropium  suaveolens עקרב ריחני-עוקץ

 עקרב שעיר-עוקץ
Heliotropium   
hirsutissimum תיכוני-ים זיפניים F 

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים זיפניים Heliotropium  supinum עקרב שרוע-עוקץ

 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים דגניים Brachypodium  distachyum עוקצר מצוי

 אין נתון   דגניים   עטיינית בת"מ

 RR טורני-תיכוני,אירנו-ים דגניים  Crypsis acuminata עטיינית ארוכה

 O תיכוני-ים דגניים Crypsis  minuartioides עטיינית מגובבת

 אין נתון טרופי דגניים Crypsis vaginiflora עטיינית עטופה

 RR תיכוני-ים דגניים Crypsis  factorovskyi עטיינית פקטורי

 דגניים Crypsis  schoenoides עטיינית קצרה
-תיכוני,אירו-ים

 F טורני-סיבירי,אירנו

 F תיכוני-ים עיריתיים Asphodeline  lutea עיריוני צהוב



   
 
 

  

                                                     

 CC תיכוני-ים עיריתיים Asphodelus  ramosus עירית גדולה

 F ערבי , סודני-סהרו עיריתיים Asphodelus tenuifolius עלים-עירית צרת

 C טורני-אירנו מורכבים Gundelia   tournefortii עכובית הגלגל

 CC תיכוני-ים זיפניים  Echium angustifolium עכנאי שרוע

 R טרופי גמאיים Fimbristylis ferruginea עליעב חלוד

 C טרופי -סובטרופי  גמאיים  Fimbristylis  bisumbellata עליעב מדוקרן

-עפעפית עגולת
 R תיכוני-ים לחכיים Kickxia  spuria עלים

 R תיכוני-ים לחכיים Kickxia  elatine עפעפית שרועה

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים עפרתיים  Plumbago  europaea עפרית אירופית

 C תיכוני-ים עריים  Laurus  nobilis ער אציל

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים ערבתיים Salix acmophylla  ערבה מחודדת

 R טורני-תיכוני,אירנו-ים ערבזיים Centaurium  tenuiflorum פרחים-ערבז דק

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים ערבזיים Centaurium spicatum ערבז משובל

 הלילה-נר Epilobium  hirsutum ערברבה שעירה
-תיכוני,אירו-ים

 CC טורני-סיבירי,אירנו

 C תיכוני-ים ערטניתיים Leontice leontopetalum ערטנית השדות

 R רב איזורי ,טרופי רקפתיים Samolus  valerandi ערידת הביצות

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים חבלבליים   Cressa  cretica ערר כרתי

 אין נתון אמריקני דגניים Chloris  gayana עשבת המרעה

 F סיבירי-תיכוני,אירו-ים עשנניים Fumaria  capreolata עשנן מטפס

 C תיכוני-ים עשנניים Fumaria densiflora עשנן צפוף

 C תיכוני-ים פואתיים Rubia  tenuifolia פואה מצויה

 F אמריקני דגניים cenchrus echinatus פוקה קוצנית

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים ורדיים Rubus  sanguineus פטל קדוש

 F תיכוני-ים פיגמיים Ruta  chalepensis פיגם מצוי

 F סיבירי-תיכוני,אירו-ים פיגמיים Haplophyllum buxbaumii פיגמית מצויה

 CC תיכוני-ים מורכבים Filago pyramidata פילגון מצוי

 F טרופי תותיים Ficus  sycomorus פיקוס השקמה

 CC ערבי , סודני-סהרו מורכבים Pluchea  dioscoridis פלגית שיחנית

 אין נתון אמריקני אלתיים  Schinus  terebinthifolius אלה-פלפלון דמוי

 R אמריקני דגניים Paspalum  distichum טורי-פספלון דו

 אין נתון אמריקני אגוזיים Carya illinoinensis פקאן 

 אין נתון   פרגיים   בת"מפרג 

 C ערבי-סהרו פרגיים Papaver  humile פרג נחות

 F תיכוני-ים שפתניים Prasium  majus פרסיון גדול

 CC תיכוני-ים פרעיים Hypericum  triquetrifolium פרע מסולסל

פרעושית 
 מורכבים Pulicaria dysenterica משלשלת

-תיכוני,אירו-ים
 C טורני-סיבירי,אירנו

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים מורכבים Pulicaria   arabica פרעושית ערבית

פרקינסוניה 
 C אמריקני קטניות Parkinsonia   aculeata שיכנית

 C תיכוני-ים פשתיים Linum nodiflorum פשתה מצויה

 F תיכוני-ים פשתיים Linum bienne עלים-פשתה צרת

 R תיכוני-ים לועניתיים Linaria  joppensis פשתנית יפו



   
 
 

  

                                                     

צבעוני ההרים )זן 
 אין נתון תיכוני-ים שושניים Tulipa  agenensis שרוני(

 CC אמריקני צבריים Opuntia ficus-indica צבר מצוי

 דגניים  Dactylis    glomerata ציבורת ההרים
-תיכוני,אירו-ים

 CC טורני-סיבירי,אירנו

חתול -ציפורני
 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים מורכבים Calendula  arvensis מצויות

-ציפורנית ארץ
 F תיכוני-ים ציפורניים Silene  palaestina ישראלית

 F סודני ציפורניים Silene linearis ציפורנית דקיקה

 CC תיכוני-ים ציפורניים Silene  colorata ציפורנית מגוונת

 C תיכוני-ים ציפורניים Silene fuscata ציפורנית שחומה

 O תיכוני-ים ציפורניים Silene papillosa ציפורנית שרונית

 F תיכוני-ים פואתיים Crucianella aegyptiaca צלבית עשבונית

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים סוככיים Bupleurum subovatum שור חרוזה-צלע

 C תיכוני-ים סוככיים Bupleurum nodiflorum שור קטנה-צלע

 C תיכוני-ים צלפיים Capparis  zoharyi Inocencio צלף קוצני

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים מורכבים Phagnalon rupestre צמרנית הסלעים

 C סיבירי-תיכוני,אירו-ים מצליבים Raphanus raphanistrum צנון מצוי

 CC תיכוני-ים שפתניים Satureja thymbra צתרה ורודה

 C תיכוני-ים קטניות Astragalus hamosus קדד האנקולים

 זוגניים Tribulus  terrestris קוטב מצוי
-תיכוני,אירו-ים

 C טורני-סיבירי,אירנו

 CC תיכוני-ים מורכבים Carthamus tenuis קורטם דק

 אין נתון אוסטרלי קזואריניים Casuarina cunninghamiana קזוארינה דקיקה

 CC תיכוני-ים מורכבים Anthemis palestina ישראלי-קחוון ארץ

 CC תיכוני-ים מורכבים Anthemis  bornmuelleri קחוון הגליל

 אין נתון תיכוני-ים מורכבים Anthemis  phlistea קחוון פלישתי

 C תיכוני-ים מורכבים Ormenis  mixta קחוונית מצויה

 CC תיכוני-ים קטניות  Calicotome  villosa קידה שעירה

 CC תיכוני-ים מורכבים Tolpis virgata קיטה רותמית

 CC אמריקני מורכבים Conyza  bonariensis קייצת מסולסלת

 C אמריקני מורכבים Conyza  canadensis קייצת קנדית

 CC תיכוני-ים קיסוסיתיים Smilax aspera קיסוסית קוצנית

 CC תיכוני-ים מורכבים Echinops  adenocaulos קיפודן מצוי

 CC תיכוני-ים מורכבים Carlina  curetum קיצנית כרתית

 F טרופי -סובטרופי  חלבלוביים Ricinus  communis קיקיון מצוי

 אין נתון אוסטרלי הדסיים Callistemon phoeniceus קליסטמון אדום

 CC רב איזורי ,טרופי דגניים Phragmites  australis קנה מצוי

 דגניים Saccharum  spontaneum סוכר מצרי-קנה
טורני , -תיכוני,אירנו-ים

 F ערבי-סהרו

 אין נתון תיכוני-ים דגניים Phragmites  australis קנה קוצני

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים מורכבים Cynara  syriaca סוריקנרס 

 C תיכוני-ים שפתניים Scutellaria brevibracteata קערורית סגולה

 F תיכוני-ים נוריתיים Garidella  unguicularis קצח הציפורן

 נוריתיים Nigella  arvensis קצח השדה
-תיכוני,אירו-ים

 C טורני-סיבירי,אירנו



   
 
 

  

                                                     

 C תיכוני-ים נוריתיים Nigella  ciliaris קצח ריסני

 CC תיכוני-ים מורכבים Carduus argentatus קרדה מכסיפה

 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים מצליבים Cardaria  draba קרדריה מצויה

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים מורכבים Cnicus benedictus קרצף מבורך

 F טרופי ירבוזיים  Achyranthes   aspera מוץ מחוספס-רב

 C ערבי-סהרו ציפורניים Polycarpon  succulentum פרי בשרני-רב

 CC סיבירי-תיכוני,אירו-ים ציפורניים  Polycarpon  tetraphyllum פרי מצוי-רב

 C רב איזורי ,טרופי רגלתיים Portulaca  oleracea רגלת הגינה

 סוככיים  Conium maculatum רוש עקוד
-תיכוני,אירו-ים

 F טורני-סיבירי,אירנו

 CC ערבי-סהרו קטניות Retama  raetam רותם המדבר

 F טורני-אירנו כופריים Punica granatum רימון מצוי

 F תיכוני-ים רכפתיים Reseda orientalis רכפה מזרחית

 CC תיכוני-ים רקפתיים  Cyclamen   persicum מצויהרקפת 

 RR רב איזורי ,טרופי שבטבטיים Equisetum ramosissimum שבטבט ענף

 C תיכוני-ים סנטליים Osyris alba שבטן לבן

 F תיכוני-ים קטניות Ononis  mitissima שברק מלבין

 C תיכוני-ים קטניות Ononis natrix שברק מצוי

 F תיכוני-ים קטניות Ononis  alopecuroides משובלשברק 

 F ערבי-תיכוני ,סהרו-ים קטניות  Ononis serrata שברק משונן

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים קטניות  Ononis mollis שברק נטוי

 קטניות  Ononis   sicula שברק סיצילי
טורני , -תיכוני,אירנו-ים

 C ערבי-סהרו

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים קטניות Ononis  spinosa שברק קוצני

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים שושניים Allium ampeloprasum שום גבוה

 F תיכוני-ים שושניים Allium pallens שום לבנבן

 C תיכוני-ים שושניים Allium  neapolitanum שום משולש

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים שושניים Allium  curtum שום קצר

 RP תיכוני-ים שושניים Allium tel-avivense אביבי-שום תל

 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים סוככיים  Foeniculum  vulgare שומר פשוט

 CC תיכוני-ים מורכבים  Hedypnois   rhagadioloides שופרית כרתית

 F תיכוני-ים קטניות  Glycyrrhiza  echinata שוש קוצני

 קטניות Glycyrrhiza   glabra שוש קירח
-תיכוני,אירו-ים

 RP טורני-סיבירי,אירנו

 F סיבירי-תיכוני,אירו-ים מצליבים Coronopus  squamatus שחליל שרוע

שועל -שיבולת
 CC תיכוני-ים דגניים Avena  barbata מתפרקת

שועל -שיבולת
 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים דגניים Avena  sterilis נפוצה

שועל -שיבולת
 אין נתון פליט תרבות דגניים Avena  sativa תרבותית

 CC סודני אשחריים  Ziziphus  spina-christi שיזף מצוי

 F תיכוני-ים ורבניים  Vitex  agnus-castus אברהם מצוי-שיח

 CC אוסטרלי שיטיים Acacia  saligna שיטה כחלחלה

 RP סודני שיטיים Faidherbia albida שיטה מלבינה

 C אמריקני שיטיים Acacia  farnesiana שיטת המשוכות

 אין נתון אוסטרלי שיטיים Acacia salicina הערבה-שיטת עלי



   
 
 

  

                                                     

 C תיכוני-ים שפתניים Phlomis  viscosa שלהבית דביקה

 CC תיכוני-ים שלמוניים Cephalaria  joppensis שלמון יפואי

 שלשי רגלני
Trianthema   
portulacastrum  אמריקני חיעדיים RR 

 CC רב איזורי ,טרופי כופריים Lythrum  salicaria שנית גדולה

 C תיכוני-ים כופריים Lythrum  junceum שנית מתפתלת

 F רב איזורי ,טרופי כופריים Lythrum   hyssopifolium עלים-שנית קטנת

 כופריים Lythrum   tribracteatum שיניים-שנית שוות
-תיכוני,אירו-ים

 F טורני-סיבירי,אירנו

 אין נתון אמריקני שעוניתיים Passiflora  morifolia שעונית התות

 אין נתון טורני-תיכוני,אירנו-ים דגניים Hordeum  geniculatum שעורה נימית

 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים דגניים Hordeum  bulbosum שעורת הבולבוסין

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים דגניים Hordeum  marinum שעורת החוף

 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים דגניים Hordeum  glaucum שעורת העכבר

 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים דגניים Hordeum  spontaneum שעורת התבור

 דגניים Vulpia myuros שעלב מצוי
-תיכוני,אירו-ים

 C טורני-סיבירי,אירנו

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים ורדיים Amygdalus  communis שקד מצוי

 C תיכוני-ים שרביטניים Ephedra  foeminea שרביטן מצוי

 C ערבי-סהרו שרביטניים  Ephedra   aphylla שרביטן ריסני

 C תיכוני-ים קטניות Bituminaria  bituminosa שרעול שעיר

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים פואתיים Sherardia  arvensis ששית מצויה

 אין נתון תיכוני-ים תותיים   תאנה חורטמני

 אין נתון תיכוני-ים תותיים   תאנה חרובי

 אין נתון תיכוני-ים תותיים   תאנה יפואית

 אין נתון תיכוני-ים תותיים   תאנה פקאזי

 CC תיכוני-ים שלמוניים Lomelosia prolifera תגית מצויה

 C טורני-תיכוני,אירנו-ים מצליבים Sisymbrium irio תודרה סייגית

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים מורכבים Helminthotheca echioides תולענית דוקרנית

-תורמוס ארץ
 C תיכוני-ים קטניות Lupinus palaestinus ישראלי

 RP תיכוני-ים קטניות Lupinus luteus תורמוס צהוב

 F תיכוני-ים קטניות Lupinus angustifolius עלים-תורמוס צר

 אין נתון אסייתי תותיים  Morus  nigra תות שחור

 אין נתון אסייתי תותיים   תות שמי סורי

 F תיכוני-ים קטניות Trifolium  alexandrinum תלתן אלכסנדרוני

 C תיכוני-ים קטניות Trifolium  palaestinum ישראלי-תלתן ארץ

 CC תיכוני-ים קטניות Trifolium  purpureum תלתן הארגמן

 קטניות Trifolium fragiferum תלתן הביצות
-תיכוני,אירו-ים

 F טורני-סיבירי,אירנו

 CC טורני-תיכוני,אירנו-ים קטניות Trifolium  resupinatum תלתן הפוך

 F טורני-תיכוני,אירנו-ים קטניות Trifolium spumosum תלתן הקצף

 קטניות Trifolium repens תלתן זוחל
-תיכוני,אירו-ים

 F טורני-סיבירי,אירנו

 CC תיכוני-ים קטניות Trifolium  campestre תלתן חקלאי

 F תיכוני-ים קטניות Trifolium lappaceum תלתן קיפודני

 R תיכוני-ים קטניות Trifolium nigrescens תלתן רפה

http://flora.org.il/plants/systematics/passiflora
http://flora.org.il/plants/systematics/sherardia


   
 
 

  

                                                     

 F ערבי-סהרו דקליים  Phoenix  dactylifera תמר מצוי

 אין נתון אפריקני דקליים  Phoenix canariensis תמר קנרי 
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