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 כללי –נחל לכיש אגן ניקוז 
 

נחל לכיש זורם מאזור הרי חברון לכיוון צפון מערב עד לשפך שמצפון לאשדוד. הנחל 
פלה ובהמשך חוצה את מישור החוף בדרכו לים. הצומח העיקרי עובר דרך גבעות הש

. במקומות שונים לאורך עמק הנחל ועל השטחים על גבעות השפלה הוא צמחיית בתה
שסביבו ישנן נטיעות של קק"ל. מרבית השטח, בעמק הנחל ובמיוחד במרחב מישור 

מים וגידולי החוף, משמש לחקלאות. החקלאות באזור היא מגוונת וכוללת מטעים, כר
 שדה. 

מים בערוצים יש לאחר גשמים, הנחל הוא נחל אכזב ואין בו זרימת מים לאורך השנה. 
ובנקודות בודדות ליד מאגרי מים. מים יציבים לאורך השנה ישנם כמעט אך ורק 

 במקטע האחרון של הנחל, לקראת השפך מגשר בני ברית ועד לים.
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 63 - 1נחל לכיש  
 מהקו הירוק עד צומת אמציה  שם מקטע:           63:     מספר מקטע

 ק"מ 4: אורך המקטע

נחל לכיש עובר בין גבעות השפלה הנמוכות. על הגבעות  :והמקטע תיאור הסביבה
יש צמחיית בתה טבעית. רוב השטח בעמק שבו זורם הנחל יש שטחי חקלאות, בעיקר 

 ים.כרמים. הערוץ מוסדר וישנם קטעים עמוקים וקטעים רדוד

 10, 9 : נקודות דיגום

נחל לכיש עובר בין גבעות השפלה המכוסות בצמחיית בתה שהיא בעלת  :ערכי טבע
לפי מפת יחידות נוף ערכיות אקולוגית גבוהה, בעיקר בגלל נדירותו של בית גידול זה. 

של המשרד להגנת הסביבה. מקטע זה של ערוץ הנחל והעמק שסביבו מוגדרים כבעלי 
 הה קיצונית )הרמה הגבוהה ביותר( והגבעות שמסביב כגבוהה ביותר.ערכיות גבו

 :מינים נדירים

 .זמזומית מצויהצומח: 

 חנקן אדום ראש ושרקרק מצוי.: עופות

: שטחי החקלאות סוגרים על הנחל, במיוחד בחלק מפגעים ובעיות סביבתיות
רוץ המזרחי. שם הכרמים נמצאים על גדת הערוץ. בכמחצית מהמקטע רוחב הע

 מטר.  20-האקולוגי הוא פחות מ

 :מינים פולשים

 

 :המלצות

מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה 
 אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.

 
 עושר מינים

  עופות  צומח

 21 מספר מינים 61 מספר מינים

 0 יםמספר מינים פולש 0 מספר מינים פולשים

 2 מספר מינים נדירים 1 מספר מינים נדירים

 2 מספר מינים ספציפיים 17 מספר מינים ספציפיים

 4 מספר מינים מקננים  
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 מהקו הירוק עד צומת אמציה 1: נחל לכיש 1 מפה

 
 צילומים קרקעיים

 
 10קקטוסים ליד נקודה 
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 9ערוץ הנחל בנקודה 

 
 רשימת מינים

  מיני עופות  ומחמיני צ

 אלה אטלנטית
 זית אירופי
 חרוב מצוי
 שיזף מצוי
 אשחר א"י

 זית
 שקד מצוי

 אטד אירופי
 אספרג חורש

 ארכובית שבטבטית
 ינבוט שדה

 סירה קוצנית
 צלף קוצני

 שברק קוצני
 אמיתה קיצית

 אפון נמוך
 ישראלית-בקיה ארץ

 ברומית גגות
 אבקנית-ברומית דו

 שועל-ת זנבברומי
 ברומית מטאטא
 ברומית ספרדית

 ברומית עקרה
 ברקן סורי
 גזיק דקיק
 גזיר מזיק
 גזר קיפח

 גרניון עגול
 דבקה זיפנית

 נחש סורית-דלעת
  זמזומית מצויה

 חלבלוב שמש
 חצב מצוי

 חרדל לבן
 חרחבינה מגובבת

 חרצית עטורה
 טופח גדול

 טופח ירושלים
 טרשנית שרועה

 בלית מצויהי
 כלך מצוי

 לוליינית מעובה
 ישראלי-לוף ארץ

 מוצית קוצנית
 מעוג כרתי

 מרור מכחיל
 מרקולית מצויה

 נורית אסיה
 נזמית לבנה
 סיפן תבואה

 סלסילה מצויה
 עכובית גלגל

 ערטנית שדות
 פרג אגסני

 קיפודן
 קרדה דרומית

 שומר פשוט
שועל -שיבולת

 מתפרקת
 נפוצה שועל-שיבולת

 שעורת תבור
  שערור שעיר

 בולבול

 בז מצוי

 דרור הבית

 חגלה
חנקן אדום 

 ראש

 יונת בית

 ירגזי

 ירקון

 נקר
סבכי שחור 

 ראש

 עורב אפור

 עורבני

 עפרוני מצויץ

 פשוש

 צופית

 צוצלת

 קאק

 שחרור

 שרקרק מצוי

 תור מצוי

  תור צווארון
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 1 – 2נחל לכיש 
 

 מצומת אמציה עד הגשר ההרוסשם מקטע:             1:     טעמספר מק

 ק"מ 7: אורך המקטע

נחל לכיש עובר בין גבעות השפלה הנמוכות. על הגבעות : תיאור הסביבה והמקטע
יש צמחיית בתה טבעית. רוב השטח בעמק שבו עובר הנחל מכוסה בשטחי חקלאות, 

ים מהמקטע החקלאות מחקה את ערוץ בעיקר כרמים. הערוץ מוסדר ורובו רדוד. בחלק
 הנחל ולא ניתן לראותו בשטח.

 11: נקודות דיגום

נחל לכיש עובר בין גבעות השפלה המכוסות בצמחיית בתה שהיא בעלת : ערכי טבע
ערכיות אקולוגית גבוהה, בעיקר בגלל נדירותו של בית גידול זה. לפי מפת יחידות נוף 

של ערוץ הנחל והעמק שסביבו מוגדרים כבעלי של המשרד להגנת הסביבה. מקטע זה 
 ערכיות גבוהה קיצונית )הרמה הגבוהה ביותר( והגבעות שמסביב כגבוהה ביותר.

 :מינים נדירים

 .עופות: חטפית אפורה

הבעיה הסביבתית העיקרית במקטע זה היא החקלאות : מפגעים ובעיות סביבתיות
נחל. לאורך רוב המקטע רוחב הצמודה אל הנחל ובחלקים מהמקטע אף כיסתה את ה

 הערוץ צר מבחינה אקולוגית.

 :מינים פולשים

 :המלצות

להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה אקולוגית 
 על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 9 מספר מינים 35 מספר מינים

 0 מינים פולשים מספר 0 מספר מינים פולשים

 1 מספר מינים נדירים 0 מספר מינים נדירים

 2 מספר מינים ספציפיים 7 מספר מינים ספציפיים

  מספר מינים מקננים  
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 צילומים קרקעיים

 
 11כרמי ענבים סוגרים על ערוץ הנחל בנקודה 

 
 מצומת אמציה עד הגשר ההרוס 2: נחל לכיש 2 מפה

 
 
 

 םרשימת מיני

  מיני עופות  מיני צומח

 אשחר א"י
 צבר מצוי

 אספרג חורש
 שרביטן מצוי

 ארכובית שבטבטית
 ינבוט שדה

 טופח גדול
 טופח ירושלים

 כלך מצוי
 ישראלי-לוף ארץ

 מעוג כרתי
 מרור מכחיל

 בולבול

 בזבוז אירופי

 חגלה
חטפית 
 אפורה

 ירקון
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 מרווה ריחנית
 עפרית אירופית

 צלף קוצני
 אזנב מצוי
 אפון נמוך
 ישראלית-בקיה ארץ
 גדילן מצוי
 גזר קיפח

 גרניון עגול
 דבקה זיפנית

 תיש ארוך-זקן
 חלבלוב מצוי

 ורית מצויהחפ
  חרדל לבן

 מרקולית מצויה
 נשרן דוחן

 עירית גדולה
 קיפודן

 קצח ריסני
 שום משולש
 שומר פשוט

שועל -שיבולת
 מתפרקת

  שערור שעיר

סבכי שחור 
 ראש

 פשוש

 שחרור

  תור מצוי
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 71 - 3נחל לכיש 
 מהגשר ההרוס עד נחל מראשהשם מקטע:             71:     מספר מקטע

 ק"מ 2.5: אורך המקטע

נחל לכיש עובר בין גבעות השפלה. החקלאות במקטע זה : תיאור הסביבה והמקטע
קלאות רק מצד אחד של הנחל ולא מרוחקת מעט מהנחל ולאורך רוב המקטע יש ח

 משני הצדדים. ערוץ הנחל עובר מתחת לתל לכיש. 

 12, 6:  נקודות דיגום

. תל לכיש שנמצא 1לאורך המקטע ישנם שני אתרים בעלי ערכיות גבוהה. : ערכי טבע
. יער ותיק של נטיעות קק"ל שנמצא משני צידי הערוץ 2בחלקו המזרחי של המקטע. 

. לפי מפת יחידות נוף של המשרד להגנת הסביבה. מקטע זה של בתוך מרחב הערוץ
ערוץ הנחל והעמק שסביבו מוגדרים כבעלי ערכיות גבוהה קיצונית )הרמה הגבוהה 

 ביותר( והגבעות שמסביב כגבוהה ביותר.

 :מינים נדירים

 צומח: זמזומית מצויה.

 עופות: חנקן אדום ראש ושרקרק מצוי.

במקטע זה החקלאות לא צמודה לנחל ואין בעיות של : מפגעים ובעיות סביבתיות
"אקשן פארק". יש לבחון בצורה פרטנית את  –רוחב ערוץ. ישנו פארק אטרקציות 

 פעילות הפארק ולבחון הפרעות סביבתיות שנוצרות מפעילותו. 

 :מינים פולשים

 צומח: שיטה צרת עלים

 :המלצות

 אקשן פארק –לבחון את פעילות פארק האטרקציות 

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 18 מספר מינים 57 מספר מינים

 0 מספר מינים פולשים 1 מספר מינים פולשים

 0 מספר מינים נדירים 0 מספר מינים נדירים

 2 מספר מינים ספציפיים 14 מספר מינים ספציפיים

 11 מספר מינים מקננים  
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 צילומים קרקעיים

 
 6נחל לכיש ליד "אקשן פארק" נקודה חורשת אורנים בערוץ 

 
 מהגשר ההרוס עד נחל מראשה 3: נחל לכיש 3 מפה

 
 
 

 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 עלים-שיטה צרת
 אשחר א"י

 תאנה
 אלת מסטיק

 אספרג חורש

 טרשנית שרועה
 כתלית פורטוגלית

 ישראלי-לוף ארץ
 מעוג כרתי

 מרגנית שדה

 בולבול
סבכי שחור 

 ראש

 עורב אפור

 פשוש

 



- 13 - 

 פרזיון גדול
 שרביטן מצוי

 ינבוט שדה
 מרווה ריחנית
 סירה קוצנית

 צמרנית סלעים
 בןשבטן ל

 אזנב מצוי
 אספסת מצויה

 כנפות מצויות-ארבע
 ישראלית-בקיה ארץ
 אבקנית-ברומית דו

 שועל-ברומית זנב
 ברומית מטאטא

 ברומית עקרה
 ברקן סורי
 גדילן מצוי
 גזיק דקיק
 גזר קיפח

 גרניון ארגמן
 גרניון עגול

 דבקה זיפנית
 נחש סורית-דלעת

 חצב מצוי
 חרדל לבן

  רהחרצית עטו

 מרור מכחיל
 מרקולית מצויה

 נשרן דוחן
 נשרן צפוף

 ערטנית שדות
 ציבורת הרים

 קורטם דק
 קיצנית כרתית

 קנה מצוי
 קרדה דרומית

 שברק דביק
 שום משולש
 שומר פשוט

שועל -שיבולת
 מתפרקת

 שועל נפוצה-שיבולת
 שעורת בולבוסין

 שעורת תבור
 שערור שעיר
 תלתן ארגמן

 תלתן קצף
  תלתן תריסני

 צופית

 קאק

 תור מצוי

  תור צווארון
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 62 – 4נחל לכיש 
 

 מנחל מראשה עד שדה משהשם מקטע:             62:     מספר מקטע

 ק"מ 4: מקטעאורך ה

במקטע זה העמק של נחל לכיש מתרחב המרחק בין : תיאור הסביבה והמקטע
הגבעות גדל, הגבעות שמצידי הנחל נמוכות ומתונות יותר מאשר במקטעים הקודמים. 
החקלאות גם משנה את אופייה. הכרמים מתחלפים בשטחי גד"ש של חקלאות בעל. 

וני של המקטע. בערוץ הנחל יש נטיעות יער שחריה נמצאו משני צידי הנחל בחלק הצפ
 ותיקות של קק"ל.

 4, 2:  נקודות דיגום

אין ערכי טבע ייחודיים בערוץ הנחל וגם לא נצפו במקטע זה מינים נדירים : ערכי טבע
של צמחים או עופות. לפי מפת יחידות נוף של המשרד להגנת הסביבה. מקטע זה של 

לי ערכיות גבוהה קיצונית )הרמה הגבוהה ערוץ הנחל והעמק שסביבו מוגדרים כבע
ממערב לכביש  –ביותר( והגבעות שמסביב כגבוהה ביותר. חלקו המערבי של המקטע 

 , נמצא בחטיבת נוף של מישור פלשת והערכיות שלו היא נמוכה בינונית6

 :מינים נדירים

 

לאורך רוב המקטע רוחב הערוץ הוא מעל המינימום : מפגעים ובעיות סביבתיות
לשדה משה, שם החקלאות צמודה  6שנקבע. יוצא מכלל זה הוא החלק שבין כביש 

לנחל ורוחב הערוץ האקולוגי הוא צר ומומלץ להרחיק את החקלאות מהנחל ולהגדיל 
 את רוחב הערוץ.

 :מינים פולשים

 

 :המלצות

מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה 
 ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה. אקולוגית על

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 15 מספר מינים 89 מספר מינים

 0 מספר מינים פולשים 0 מספר מינים פולשים

 0 מספר מינים נדירים 0 מספר מינים נדירים

 3 מספר מינים ספציפיים 29 מספר מינים ספציפיים

 9 מספר מינים מקננים  
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 קעייםצילומים קר

 
 2נטיעות קק"ל בנחל לכיש בנקודה 

 
 מנחל מראשה עד שדה משה 4: נחל לכיש 4 מפה

 
 
 

 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אלה א"י
 אלון תבור
 חרוב מצוי

 כליל החורש

 טופח גדול
 טופח ירושלים

 טרשנית שרועה
 יבלית מצויה

 בולבול

 דוכיפת

 חגלה

 ירקון
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 שיזף מצוי
 אשחר א"י

 אשל
 שקד מצוי

 עלים-אספרג ארך
 אספרג חורש

 מלוח קיפח
 פרזיון גדול

 יטן מצוישרב
 ארכובית שבטבטית

 ינבוט שדה
 סירה קוצנית

 צלף קוצני
 צמרנית סלעים

 קערורית סגולה
 אזנב מצוי
 בוצין במ

 סירה מיובל-בן
 בקיה "פליטת חקלאות"

 ישראלית-בקיה ארץ
 אבקנית-ברומית דו

 שועל-ברומית זנב
 ברומית מטאטא
 ברומית ספרדית

 ברומית עקרה
 גדילן מצוי

 זיק דקיקג
 גזיר מזיק
 גזר קיפח

 גרניון ארגמן
 גרניון עגול

 גרניון רך
 דבקה זיפנית

 נחש סורית-דלעת
 תיש ארוך-זקן

 הפרה-חטמית עין
 חלבלוב מרושת

 חמציץ נטוי
 חפורית מצויה

 חרדל לבן
  חרצית עטורה

 כוכבן מצוי
 כלך מצוי

 כתלית יהודה
 שרשים-כתמה עבת
 לוטוס מצוי

 ישראלי-לוף ארץ
 לוף במ

 לחך בלוטי
 לחך מצוי

 מוצית קוצנית
 מעוג כרתי

 חסידה חלמיתי-מקור
 מרגנית שדה
 מרור מכחיל

 מרקולית מצויה
 נירית קמה
 נשרן דוחן
 נשרן צפוף

 סלסילה מצויה
 עירית גדולה

 פרג אגסני
 עירהפשתה ש

 ציבורת הרים
 קדד ספרדי
 קורטם דק

 קיצנית כרתית
 קרדה מכסיפה

 שברק במ
 שברק דביק
 שום משולש
 שומר פשוט

שועל -שיבולת
 מתפרקת

 שועל נפוצה-שיבולת
 שעורת בולבוסין

 שעורת תבור
 שערור שעיר
 תלתן ארגמן
 תלתן חקלאי

 תלתן נאה
  תלתן תריסני

 נקר
סבכי שחור 

 כיפה
סבכי שחור 

 ראש
סנונית 
 מערות

 עורבני

 פשוש

 צופית

 קאק

 שחרור

 תור מצוי

  תור צווארון
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 61 – 5נחל לכיש 
 משדה משה עד נחל נעםשם מקטע:             61:     מספר מקטע

 ק"מ 5.6: אורך המקטע

גבעות השפלה ומגיע למישור החוף. הנחל יוצא מאזור : תיאור הסביבה והמקטע
השטח מסביב לערוץ הנחל הוא חקלאי וכולל מטעים, כרמים וגד"ש. במקטע זה הנחל 

 עובר מצפון לקריית גת.

 10, 9:  נקודות דיגום

תל ערני שמצפון לקריית גת; מאגר גת שעודפי מים או עודפי ניקוז : ערכי טבע
וליד מסילת הברזל. כל המרחב מוגדר  מהמאגר ניקווים בערוץ הנחל שמדרום למאגר

 כבעל ערכיות נמוכה בינונית במפת יחידות הנוף של המשרד להגנת הסביבה.

 :מינים נדירים

 

רוחב הערוץ ברוב המקטע תקין, מלבד החלק המערבי : מפגעים ובעיות סביבתיות
. הבעיה המרכזית במקטע זה היא מים ממאגר גת שהוא מאגר קולחים 22ליד נקודה 

הניקווים אל ערוץ הנחל ועלולים לגרום למפגעי יתושים. ריבוי המינים הפולשים במקטע 
 זה מצביע על בעיות שנוצרות מפעילות אנושית לאורך הנחל. 

 :מינים פולשים

צומח: ירבוז לבן; ירבוז ירוק שבולת; קוכיה הודית; לכיד נחלים; שיטה צרת עלים; 
 אקליפטוס

 :המלצות

מהמאגר לנחל. לשפר את הניקוז במקטע זה של הנחל כדי  לצמצם שחרור של מים
 מים עומדים. ושגם במקרים של שחרור מים לנחל, לא יישאר

 לפעול מול החקלאים לצמצום זריקת גזם חקלאי ופסולת חקלאית לערוץ הנחל. 

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 22 מספר מינים 65 מספר מינים

 0 ם פולשיםמספר מיני 6 מספר מינים פולשים

 0 מספר מינים נדירים 0 מספר מינים נדירים

 4 מספר מינים ספציפיים 16 מספר מינים ספציפיים

  מספר מינים מקננים  
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 משדה משה עד לנחל נעם 5: נחל לכיש 5 מפה

 
 צילומים קרקעיים

 
 13גזם חקלאי בערוץ הנחל ליד שדה משה. נק' 
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 21לקריית גת, נק'  ערוץ נחל לכיש מצפון

 
 186מי עודפים ממאגר קריית גת, נק' 

 
 186מי עודפים ממאגר קריית גת, נק' 
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 22ערוץ הנחל, נק' 

 
 

 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אקליפטוס
 קזוארינה

 עלים-שיטה צרת
 צבר מצוי

 תאנה
 אטד אירופי
 מלוח קיפח

 ארכובית שבטבטית
 טיון דביק

 ינבוט שדה
 סירה קוצנית
 שברק קוצני

 שרעול שעיר
 אפון קיפח

 כנפות מצויות-ארבע
 ישראלית-בקיה ארץ

 בקיה תרבותית
 אבקנית-ברומית דו

 ברומית ספרדית
 ברומית עקרה

 גדילן מצוי
 גזיר מזיק
 גזר קיפח

 גרניון עגול
 דבקה משולשת

 נחש מצויה-דלעת
 דשא קיקויו

 זון אשון
 בלבל שדהח

 חבלבל שעיר
  חוח עקוד

 חומעה במ
 חומעה משוננת

 חסת מצפן
 חפורית מוזרה
 חפורית מצויה

 חפורית פקעים
 חצב מצוי

 חרדל לבן
 חרצית עטורה

 טופח גדול
 טופח ירושלים

 יבלית מצויה
 שבולת-ירבוז ירוק
 ירבוז לבן

 ירוקת חמור
 ישראלי-לוף ארץ

 לופית מצויה
 חליםלכיד נ

 פר איטלקית-לשון
 מלוח מפושק

 מעוג כרתי
 מרור מכחיל

 מרקולית מצויה
 סרפד כדורים

 עוקצר מצוי
 עירית גדולה
 עשנן מטפס
 קוכיה הודית

 קיפודן
 קנה מצוי

 קרדה דרומית

 בולבול

 בז מצוי

 בזבוז אירופי

 חגלה

 חיתחו

 ירגזי

 ירקון

 נץ מצוי

 נקר

 סבכי אפור
סבכי שחור 

 ראש

 עורב אפור

 עורבני

 עפרוני מצויץ

 פשוש

 צופית

 צוצלת
קוקיה 
 מצויצת

 שחרור
שיחנית 

 קטנה

 תור מצוי

  תור צווארון
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 שומר פשוט
שועל -שיבולת

 מתפרקת
  שועל נפוצה-שיבולת

 
 
 



- 22 - 

 60 – 6נחל לכיש 
 

 פלוגות()צומת  40שם מקטע:  מנחל נועם לכביש           60מספר מקטע:      

 ק"מ 2אורך המקטע: 

 נחל לכיש עובר מצפון מערב לקריית גת ונכנס ליער פלוגות.  תיאור הסביבה:

 לא נבדק נקודות דיגום: 

 ערכי טבע:

 בניה בסמוך לנחל מפגעים ובעיות סביבתיות:

 

 קריית גת 6: נחל לכיש 6 מפה
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 2 - 7 נחל לכיש
 35)צומת פלוגות( עד כביש  40מכביש  שם מקטע:            2:     מספר מקטע

 ק"מ 4: אורך המקטע

נחל לכיש עובר דרך יער פלוגות ויער קרתייה. בין שני : תיאור הסביבה והמקטע
 היערות הנחל עובר בשטחים חקלאיים.

 31, 30, 29, 26, 25:  נקודות דיגום

שבין נחל שחר  יער פלוגות, יער קרתייה, בריכת מים הנמצאת ליד החיבור: ערכי טבע
לנחל לכיש, שרידי הסכרים על הנחל והקטע הקניוני שבקרבתם. באזור נראו עקבות 

של חזירי בר. למרות שבמפת יחידות הנוף של המשרד להגנת הסביבה אזור זה מוגדר 
בינונית, הרי ששני היערות ומקומות נוספים לאורך המקטע  –כבעל ערכיות נמוכה 

 קר זהנותנים לו ערכיות גבוהה בס

 :מינים נדירים

 בלוטה פלישתית; חומעה מגובבת; קיקסיה שרועהצומח: 

מט"ש קריית גת שנמצא מצפון לערוץ הנחל בקצה : מפגעים ובעיות סביבתיות
המערבי של יער פלוגות יוצר מפגעי ריח וכן נראה שיש מדי פעם גלישות לערוץ הנחל. 

צר ויש להרחיק את החקלאות במרחב שבין שני היערות ערוץ הנחל במספר מקומות 
 הצמודה לנחל. 

יער קרתייה סובל מרעיית לחץ הגורמת לפגיעה בצמחייה ובערכי טבע פוטנציאליים 
 נוספים.

 :מינים פולשים

 צומח: שיטה כחלחלה; קיקיון מצוי; קייצת; אקליפטוס; סולנום זיתני; לכיד נחלים.

 עופות: דררה

 :המלצות

 תייה לכושר הנשיאה של היער.להתאים את לחץ הרעייה ביער קר

 לטפל במט"ש קריית גת ובמתקן הקומפוסטציה להפחתת ריחות

 
 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 21 מספר מינים 59 מספר מינים

 1 מספר מינים פולשים 6 מספר מינים פולשים

 0 מספר מינים נדירים 3 מספר מינים נדירים

 2 יפייםמספר מינים ספצ 12 מספר מינים ספציפיים

 8 מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 
 

 צילומים קרקעיים

 
 25ערוץ נחל לכיש ביער פלוגות, נק' 



- 25 - 

 
 26ערוץ נחל לכיש ביער פלוגות, נק' 

 
 29ערוץ נחל לכיש ממערב ליער פלוגות, נק' 

 
 30ערוץ נחל לכיש בחלק המזרחי של יער קרתיה, נק' 
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 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אקליפטוס
 שיטה כחלחלה

 צבר מצוי
 קיקיון מצוי

 אטד אירופי
 פרזיון גדול

 ארכובית שבטבטית
 בלוטה פלישתית

 ינבוט שדה
 מרוביון מצוי

 צלף קוצני
 אזנב מצוי

 אספסת במ
 אספסת מצויה

 בוצין במ
 אבקנית-ברומית דו

 ברומית עקרה
 גדילן מצוי
 גזיר מזיק

 ון ארגמןגרני
 גרניון גזור

 גרניון עגול
 דבקה זיפנית

 דבקה משולשת
 נחש מצויה-דלעת

 דשא קיקויו
 חבלבל שדה

 חוח עקוד
 חומעה במ חש
 חומעה מגובבת

 חמציץ נטוי
 חרדל לבן

  חרדל שדה

 יבלית מצויה
 כוכבית מצויה

 כתלית פורטוגלית
 ישראלי-לוף ארץ
 לוף במ

 לופית מצויה
 מצוילחך 

 לכיד נחלים
 מעוג כרתי

 מרור מכחיל
 מרקולית מצויה

 נירית קמה
 נשרן צפוף

 סולנום זיתני
 סרפד כדורים
 עשנן מטפס

 פרעושית ערבית
 קייצת במ

 קיקסיה שרועה
 קנה מצוי

 קרדה מכסיפה
 שומר פשוט

 שחליל שרוע
 שועל נפוצה-שיבולת

 שעורת בולבוסין
  שעורת תבור

 בולבול

 בז מצוי

 דררה

 חגלה

 חוחית

 חיויאי

 ירגזי

 לבן חזה

 סופית

 סיקסק

 עורב אפור

 עורבני

 עקב חורף

 פשוש

 צופית

 צוצלת

 קנית קטנה

 שחרור
שיחנית 

 קטנה

 תור מצוי

  תור צווארון
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  72- 8  נחל לכיש
 

 עד נחל קומם 35מכביש   שם מקטע:          72מספר מקטע:      

 ק"מ 3.65אורך המקטע: 

 תיאור הסביבה:

 לא נבדקנקודות דיגום: 

 ערכי טבע:

 מפגעים ובעיות סביבתיות

 
 

 מפה
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 59 - 9 נחל לכיש
 נחל קומם עד נחל גובריןשם מקטע:             59:     מספר מקטע

 ק"מ 4: אורך המקטע

איים ודרך מרכז שפירא. נחל לכיש עובר בין שדות חקל: תיאור הסביבה והמקטע
ליד מאגר נגבה יש מים בערוץ הנחל . מים שמקורם כנראה מדליפה / ניקוז מהמאגר. 

 באזור הרטוב יש הרבה עצי שיטה מכחילה.

 36, 35, 342, 341:  נקודות דיגום

 .לאורך המקטע ובמיוחד ליד מטע הפאולינה נמצאו צבי ביצות: ערכי טבע

 :מינים נדירים

 .ב צרפתי; חומעה מגובבת; חומעה מסולסלת; ברומית קצרת שבולתנץ חלצומח: 

 חמריה; סבכי קוצים; שרקרק מצוי עופות:

שחרור / ניקוז מים ממאגר נגבה אל הנחל. יוצר אתר של : מפגעים ובעיות סביבתיות
החקלאות מים עומדים לאורך חודשים ארוכים בשנה ויכול לגרום למפגעי יתושים. 

 ר שמצמצם את המסדרון האקולוגי של הנחלצמודה אל הנחל דב

 :מינים פולשים

צומח: פרקינסוניה שיכנית; קיקיון מצוי; אסתר מרצעני; ירבוז שרוע; לכיד נחלים; שיטה 
 טורי-כחלחלה; פספלון דו

 :המלצות

לצמצם שחרור של מים מהמאגר לנחל. לשפר את הניקוז במקטע זה של הנחל כדי 
 מים עומדים. וחל, לא יישארשגם במקרים של שחרור מים לנ

 להרחיק את החקלאות מהנחל. 

 
 עושר מינים

  עופות  צומח

 14 מספר מינים 71 מספר מינים

 0 מספר מינים פולשים 7 מספר מינים פולשים

 3 מספר מינים נדירים 4 מספר מינים נדירים

 3 מספר מינים ספציפיים 17 מספר מינים ספציפיים

 9 מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 

 צילומים קרקעיים

 
 341עצי שיטה מכחילה בנחל לכיש, נק' 
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 342צב רך צעיר, נחל לכיש, נק' 

 
 35חיבור נחל לכיש ונחל דגנים, נק' 

 
 35חיבור נחל לכיש ונחל דגנים, נק' 
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 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 ינבוט עץ )לבן(
 יתפרקינסוניה שיכנ

 שיטה כחלחלה
 קיקיון מצוי

 תאנה
 אטד אירופי

 ארכובית שבטבטית
 טיון דביק

 ינבוט שדה
 עכנאי שרוע

 שרעול שעיר
 אגמון ימי
 אזנב מצוי

 אמיתה גדולה
 אמיתה קיצית

 אספסת מצויה
 אסתר מרצעני

 ארכובית במ חש
 ארכובית כתמים
 ארכובית צפרים
 בקיה תרבותית

 קניתאב-ברומית דו
 ברומית ספרדית

 ברומית עקרה
 שבולית-ברומית קצרת

 גדילן מצוי
 גומא במ )פקעים(

 גזר קיפח
 גרניון גזור

 דבקה זיפנית
 דבקה משולשת

 צובא-דורת ארם
 זון אשון

 חבלבל שדה
  חוח עקוד

 חומעה במ חש
 חומעה יפה

 חומעה מגובבת
 חומעה מסולסלת

 חפורית מצויה
 יםחפורית פקע

 חרדל לבן
 חרדל שדה

 חרצית עטורה
 טופח גדול

 יבלית מצויה
 ירבוז שרוע

 ירוקת חמור
 אווז לבנה-כף

 לוף במ
 לחך אזמלני
 לכיד נחלים

 מלוח מפושק
 מעוג כרתי

 מרגנית שדה
 משיין גלילי
 מרור מכחיל

 חום\חלב צרפתי-נץ
 סרפד כדורים
 עבקנה שכיח

 טורי-פספלון דו
 ת ערביתפרעושי

 קנה מצוי
 קרדריה מצויה

 רגלת גינה
 שברק סצילי
 שומר פשוט

 שועל נפוצה-שיבולת
 שלמון יפו

 שנית מתפתלת
  שעורה מכחילה

 בולבול

 בז מצוי

 חוחית

 חמריה

 לבן חזה

 סבכי קוצים

 עורב אפור

 עפרוני מצויץ

 פשוש

 שחרור
שיחנית 

 קטנה

 שרקרק מצוי

 תור מצוי

  וארוןתור צו

 

 
 
 
 



- 32 - 

  3- 10 נחל לכיש
 מנחל גוברין עד נחל האלהשם מקטע:             3:     מספר מקטע

 ק"מ 4: אורך המקטע

הנחל עובר בשטחים חקלאיים. חלק מערוץ הנחל עובר : תיאור הסביבה והמקטע
בקניון עמוק שנחפר להסדרת הערוץ. במורד הנחל מהקניון שיפועי מדרון הצד של 

 פחות תלולים ורוחב הערוץ גדול יותר,התעלה 

 40, 38, 374, 373, 37:  נקודות דיגום

קניון הלכיש מהווה אתר חשוב למיני עופות שונים. בנוסף לכך בקרבת : ערכי טבע
 מקטע זה נמצאים שמורת זמורות ובריכת החורף שנחפרה בה ולידה אגם עונתי.

 :מינים נדירים

 .לסלת; קיקסיה שרועהחומעה מגובבת; חומעה מסוצומח: 

 עופות: חנקן אדום ראש ושרקרק מצוי.

שטחי החקלאות צמודים לערוץ הנחל במיוחד באזור : מפגעים ובעיות סביבתיות
 קניון הלכיש. 

 :מינים פולשים

טורי; אזדרכת מצויה; אקליפטוס; -צומח: קיקיון מצוי; לכיד נחלים; פספלון דו
 וושינגטוניה.

 עופות: מיינה

 :המלצות

להרחיק את שטחי החקלאות מערוץ הנחל כדי שניתן יהיה לנוע לאורך הערוץ, גם מחוץ 
 לקניון

 
 עושר מינים

  עופות  צומח

 22 מספר מינים 92 מספר מינים

 1 מספר מינים פולשים 6 מספר מינים פולשים

 0 מספר מינים נדירים 3 מספר מינים נדירים

 2 ציפייםמספר מינים ספ 22 מספר מינים ספציפיים

 12 מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 צילומים קרקעיים

 
 37קניון נחל לכיש, נק' 
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 373קניון נחל לכיש, נק' 

 
 373קניון נחל לכיש, נק' 

 
 374קניון נחל לכיש, נק' 

 
 38נחל לכיש ליד שדה עוזיהו, נק' 
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 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 זדרכת מצויהאי
 אקליפטוס

 ברוש
 וושינגטוניה

 צבר מצוי
 קיקיון מצוי
 שיזף מצוי

 תות
 תמר מצוי

 אטד אירופי
 פטל קדוש
 פרזיון גדול

 ארכובית שבטבטית
 טיון דביק

 ינבוט שדה
 סירה קוצנית
 שברק קוצני

 שרעול שעיר
 אגמון ימי
 אזנב מצוי

 אספסת מצויה
 אפרורית מצויה

 בית כתמיםארכו
 בוצין טבריה
 בצעוני מצוי

 בקיה תרבותית
 אבקנית-ברומית דו

 ברומית מטאטא
 ברומית ספרדית

 ברומית עקרה
 ברקן סורי
 גאופיט במ
 גדילן מצוי
 גזר קיפח

 גרניון גזור
 דחנית שלחין

 נחש סורית-דלעת
 ורבנה רפואית

 זון אשון
 זקנן שעיר

 חבלבל שדה
 חומעה במ

 עה במ חשחומ
 חומעה מגובבת

 חומעה מסולסלת
 חסת מצפן

 חפורית מוזרה
 חפורית מצויה

  חפורית פקעים

 חרדל לבן
 חרצית עטורה
 טוריים מצוים
 יבלית מצויה

 כליינית מצויה
 אווז לבנה-כף
 זאב אירופית-כף

 כרבולת מצויה
 לוף במ

 לחך אזמלני
 לחך מצוי

 לכיד נחלים
 כלב כרתית-לשון

 מלוח מפושק
 מעוג כרתי

 משיין גלילי
 מרור מכחיל

 מרקולית מצויה
 מררית מצויה

 נשרן צפוף
 סלק מצוי

 סרפד כדורים
 עבקנה שכיח

 עולש מצוי
 עוקצר מצוי
 טורי-פספלון דו
 פרג אגסני

 פרעושית ערבית
 קורטם דק

 קיפודן
 קיקסיה שרועה
 קרדריה מצויה
 שברק מלבין

 שברק משובל
 שברק סצילי
 שומר פשוט

שועל -שיבולת
 מתפרקת

 שועל נפוצה-שיבולת
 שעורה מכחילה

 שעורה נימית
 שעורת בולבוסין

 שעורת תבור
  תלתן ארגמן

 בולבול

 בז מצוי

 דוכיפת

 דרור הבית

 חוחית

 יונת בית

 ירגזי

 ירקון

 מיינה
סבכי שחור 

 ראש

 סיקסק

 עורב אפור

 עורבני

 ויץעפרוני מצ

 פשוש

 צופית

 קאק

 קנית קטנה

 שחרור

 שיחנית קטנה

 תור מצוי

  תור צווארון
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 52 – 11נחל לכיש 
 מעד הלום עד גשר בני בריתשם מקטע:             52:     מספר מקטע

 ק"מ 6: אורך המקטע

ערוץ הנחל מוסדר ורחב מותאם לקליטה של כמויות מים : תיאור הסביבה והמקטע
ת. אל הערוץ נשפכים נקזים שונים של העיר אשדוד. חלק מהערוץ יושב על גדולו

תשתית סלע ומחזיק מים במשך חודשים ארוכים בשנה. המים במקווים אלו נקיים 
 יחסית ותומכים במגוון גבוה של אורגניזמים אקווטיים.

 93, 92, 922, 91:  נקודות דיגום

. 93, 922, 91ו בריכות במספר נקודות: בריכות חורף לאורך הערוץ. נמצא: ערכי טבע
 921חורשת עצי שיטה מלבינה בין הנחל לעיר אשדוד בנק' 

 :מינים נדירים

 .אספרג ארץ ישראלי; קיקסיה שרועהצומח: 

 עופות: שרקרק מצוי.

ריסוס נגד עשבייה לאורך קטעים ארוכים של המקטע. : מפגעים ובעיות סביבתיות
לפגוע גם בבעלי חיים במים. דגי גמבוזיה שהוכנסו למים ריסוס זה כנגד הצמחייה יכול 

 במספר אתרי מים צפויים לפגוע במגוון האורגניזמים במים

 :מינים פולשים

צומח: אקליפטוס; קיקיון מצוי; דטורה; ירבוז ירוק שבולת; ירבוז מופשל; ירבוז שרוע; 
ונית חולות; ירבוז לכיד נחלים; סולנום זיתני; קייצת; שיטה כחלחלה; לכיד קוצני; טי

 טורי-מופשל; פספלון דו

 עופות: דררה; מיינה

 :המלצות

להפסיק את הריסוס כנגד צמחייה. במקומות שיש צורך לצמצם את הצמחייה יש 
 להעדיף כיסוח באמצעים שונים. 

להפסיק את הכנסת דגי הגמבוזיה למי הנחל. כדי לצמצם מפגיע יתושים יש לדאוג 
רקם הביולוגי של גופי מים לאורך הנחל ובמקרים קיצוניים לשמיר על איזון טבעי במ

 .BT-להשתמש ב

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 28 מספר מינים 102 מספר מינים

 2 מספר מינים פולשים 14 מספר מינים פולשים

 1 מספר מינים נדירים 2 מספר מינים נדירים

 7 מספר מינים ספציפיים 39 מספר מינים ספציפיים

 14 ספר מינים מקנניםמ  
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 מפה

 
 

 צילומים קרקעיים

 
 91גשר אירי בנחל לכיש, נק' 

 
 92ערוץ הזרימה בנק' 
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 93, נק' 2013גופי מים בערוץ הנחל, מאי 

 
 93, נק' 2013דפניות ואורגניזמים אחרים בשלולית חורף מאי 

 
 93מגוון אורגניזמים בגופי המים בערוץ הנחל, נק' 
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 רשימת מינים

 מיני עופות  מיני צומח

 אקליפטוס

 אשל פרקים

 הרדוף נחלים

 טבק שיח

 שיטה כחלחלה

 אשל

 צבר מצוי

 קיקיון מצוי

 רימון

 אספרג א"י

 ויתניה משכרת

 חנק מחודד

 פטל קדוש

 אברהם מצוי-שיח

 שרביטן מצוי

 ארכובית א"י

 ארכובית שבטבטית

 הגה מצוי

 טיון דביק

 טיונית חולות

 ינבוט שדה

 עלים-עקרב עגול-עוקץ

 פרעושית מסולסלת

 צלף קוצני

 אזנב מצוי

 אספסת מצויה

 אפרורית מצויה

 ארכובית כתמים

 בוצין טבריה

 אבקנית-ברומית דו

 ברומית מטאטא

 ברקן סורי

 גדילן מצוי

 גומא פקעים

 גזיר מזיק

 גזר זהוב

 דבשה הדורה

 מוץ חום-דו

 צובא-רת ארםדו

 דחנית שלחין

 דטורה במ

 ורבנה רפואית

 זון אשון

 תיש ארוך-זקן

 זקנן שעיר
 חבלבל שדה

 חוח עקוד

 חומעה יפה
 חומעה משוננת

 חלמית מצויה
 חסת מים

 חרדל לבן

 חרדל שדה

 חרצית עטורה

 טוריים מצוים

 יבלית מצויה

 ילקוט רועים

 שבולת-ירבוז ירוק

 ירבוז מופשל

 שרוע ירבוז

 אווז אשפתות-כף

 אווז לבנה-כף

 לחך אזמלני

 לחך מצוי

 לכיד נחלים

 לכיד קוצני

 לשישית צבעים

 מלוח מפושק

 משיין גלילי

 מרור גינה

 מרור מכחיל

 מרקולית מצויה

 ניסנית זיפנית

 נירית קמה

 נשרן צפוף

 סולנום זיתני

 סולנום שחור

 סלק מצוי

 סרפד כדורים

 חעבקנה שכי

 עגבניה

 עולש מצוי

 עקרב אירופי-עוקץ

 עטיינית קצרה

 טורי-פספלון דו

 פרעושית ערבית

 קורטם דק

 קייצת במ

 קיפודן

 קיקסיה שרועה

 פרי מצוי-רב

 רגלת גינה

 שומר פשוט

 שחליל שרוע

 שועל מתפרקת-שיבולת

 שועל נפוצה-שיבולת

 שלמון יפו

 עלים-שנית קטנת

 שעורה מכחילה

 ורה נימיתשע

 שעורת תבור

  תולענית דוקרנית

 אנפת בקר

 בולבול

 דוכיפת

 דרור הבית

 דררה

 חגלה

 חוחית

 יונת בית

 ירגזי

 ירקון

 כרוון

 לבן חזה

 מיינה
סבכי שחור 

 כיפה
סבכי שחור 

 ראש

 סיקסק

 סנונית מערות

 עורב אפור

 עפרוני מצויץ

 פשוש

 צופית

 צוצלת

 קנית קטנה

 רשחרו

 שיחנית קטנה

 שרקרק מצוי

 תור מצוי

  תור צווארון
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 51 – 12נחל לכיש 
 

 מגשר בני ברית עד השפךשם מקטע:             51:     מספר מקטע

 ק"מ 3.5: אורך המקטע

הנחל עובר בתעלה עמוקה בין העיר אשדוד מדרום : תיאור הסביבה והמקטע
ם כל ימות השנה. מגוון האורגניזמים ומתחם נמל אשדוד מצפון. התעלה מחזיקה מי

 שנמצאו בסקר הנוכחי נמוך, אולם סקרים קודמים מצאו מגוון אורגניזמים במים.

 95, 94:  נקודות דיגום

זהו הקטע היחיד לאורך הנחל שמחזיק מים לאורך כל השנה. ככזה יש לו : ערכי טבע
ולם עקב זיהומים שונים פוטנציאל גבוה לשימור מינים אקווטיים ומיני גדה שונים. א
 במים עושר המינים נמוך מאשר בחלקים אחרים של הנחל.

 :מינים נדירים

 צומח: 

 .חטפית אפורהעופות: 

בעיה מרכזית של זיהום מים כתוצאה מתשטיפים מהעיר : מפגעים ובעיות סביבתיות
 אשדוד ומהנמל. פוגעים באיכות המים ובאורגניזמים שבמים

 :מינים פולשים

אקליפטוס; שיטה כחלחלה; שיטה צרת עלים; קיקיון מצוי; ירבוז ירוק שיבולת; צומח: 
 ירבוז שרוע; לכיד נחלים; קייצת; טיונית חולות

 :המלצות

 מומלץ לפעול להקטנת הזיהום בתשטיפים המגיעים מהעיר ומאזור הנמל אל הנחל.

 ימיים.צמצום מפגעי יתושים במידה וקיים צריך לטפל באמצעים ביולוגיים ולא כ

 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 24 מספר מינים 69 מספר מינים

 1 מספר מינים פולשים 9 מספר מינים פולשים

 1 מספר מינים נדירים 0 מספר מינים נדירים

 6 מספר מינים ספציפיים 15 מספר מינים ספציפיים

 6 מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 צילומים קרקעיים

 
 2013, מאי 94נחל לכיש, נק' ערוץ 

 
 , אצות מתות בערוץ הנחל2013, יולי 94נחל לכיש, נק' 
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 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אקליפטוס
 טבק שיח

 שיטה כחלחלה
 עלים-שיטה צרת

 צבר מצוי
 קיקיון מצוי
 חנק מחודד
 פטל קדוש
 פרזיון גדול

 שרביטן מצוי
 ארכובית א"י

 ת שבטבטיתארכובי
 הגה מצוי
 טיון דביק

 טיונית חולות
 ינבוט שדה

 שברק קוצני
 אזנב מצוי

 אמיתה גדולה
 ארכובית כתמים

 פרחים-ארכובית רבת
 בוצין טבריה

 אבקנית-ברומית דו
 ברומית עקרה

 גדילן מצוי
 גזיר מזיק
 גזר קיפח

 מוץ חום-דו
 זון אשון

 חבלבל שדה
 חוח עקוד

 בבתחומעה מגו
 חלבלוב חוף

 חלמית מצויה
 חמציץ נטוי
 חסת מצפן

 חפורית מוזרה
 חפורית מצויה

 חרדל לבן
  חרצית עטורה

 יבלית מצויה
 שבולת-ירבוז ירוק

 ירבוז שרוע
 אווז לבנה-כף

 לחך אזמלני
 לכיד נחלים

 מלוח מפושק
 מעוג כרתי

 חסידה מפוצל-מקור
 מרור גינה

 מררית מצויה
 זיפנית ניסנית

 נשרן דוחן
 נשרן צפוף

 סולנום שחור
 סלק מצוי

 עבקנה שכיח
 עולש מצוי

 עשנן מטפס
 פרעושית ערבית

 קורטם דק
 קייצת במ
 קנה מצוי

 שומר פשוט
שועל -שיבולת

 מתפרקת
 שועל נפוצה-שיבולת

 שלמון יפו
 שעורה נימית

  תולענית דוקרנית

 בולבול

 בז מצוי

 דרור הבית

 הדרר

 חטפית אפורה

 חנקן אדום גב

 ירגזי

 ירקון

 לבן חזה

 נקר

 סבכי טוחנים

 סיס חומות

 סיקסק

 עורב אפור

 עורבני

 פרפור

 פשוש

 צופית

 צוצלת

 צטיה

 קנית קטנה

 שחרור

 תור מצוי

  תור צווארון
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 69 - 1נחל גוברין 
 

 38כביש  מהקו הירוק עדשם מקטע:             69:     מספר מקטע

 ק"מ 6.9: אורך המקטע

עובר בין גבעות השפלה הנמוכות. על הגבעות  גוברין: נחל תיאור הסביבה והמקטע
יש צמחיית בתה טבעית. רוב השטח בעמק שבו זורם הנחל יש שטחי חקלאות, בעיקר 

 .רדוד לאורך רוב המקטע. הערוץ שוגד" כרמים

 66, 296:  נקודות דיגום

בע החשוב ביותר הוא בריכת צאנן שבה נמצאו ראשנים של ערך הט: ערכי טבע
לפי מפת יחידות נוף של המשרד  טריטונים. באזור הבריכה יש מים לאורך רוב השנה

להגנת הסביבה. מקטע זה של ערוץ הנחל והעמק שסביבו מוגדרים כבעלי ערכיות 
 גבוהה קיצונית )הרמה הגבוהה ביותר( והגבעות שמסביב כגבוהה ביותר.

 :ינים נדיריםמ

 חוחן הקנרסצומח: 

 .חטפית אפורהעופות: 

: שטחי החקלאות סוגרים על הנחל, במיוחד בחלק מפגעים ובעיות סביבתיות
 . המערבי באזור הכרמים

 :מינים פולשים

 

 :המלצות

מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה 
 ערוץ הזרימה. אקולוגית על ידי נטיעות בצידי

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 19 מספר מינים 116 מספר מינים

 0 מספר מינים פולשים 0 מספר מינים פולשים

 1 מספר מינים נדירים 1 מספר מינים נדירים

 4 מספר מינים ספציפיים 47 מספר מינים ספציפיים

 18 מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 

 םצילומים קרקעיי

 
 66נחל גוברין נק' 

 
 296נטיעות קק"ל בערוץ נחל גוברין ליד באר נאוה, נק' 
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 296בריכת צאנן, ליד באר נאוה, נק' 

 
 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אורן
 אלה א"י

 אלה אטלנטית
 זית אירופי
 חרוב מצוי

 כליל החורש
 שיח אברהם מצוי

 שיטה במ
 שקד מצוי

 מצוי אלון
 אשחר א"י

 אשל
 עוזרר קוצני

 שיזף מצוי
 אלת מסטיק

 אספרג חורש
 פואה מצויה
 פטל קדוש

 שלהבית דביקה
 שנית גדולה

 ארכובית שבטבטית
 בלוטה גלונית

 טיון דביק
 ינבוט שדה

 מרוביון מצוי
 סירה קוצנית
 עכנאי שרוע

 עפרית אירופית
 צלף קוצני

 שברק קוצני
 אזנב מצוי

 כנפות מצויות-ארבע
 ישראלית-בקיה ארץ

 בקיה תרבותית

 חומעה יפה
 הפרה-חטמית עין

 חלבלוב צמיר
 חלמית מצויה

 חסת מצפן
 חפורית פקעים

 חרדל לבן
 חרדל שדה

 חרצית עטורה
 טופח גדול

 יבלית מצויה
 כלך מצוי

 כרבולת קטנה
 תכרפס ביצו

 לוף במ
 לפתית מצויה

 לשישית צבעים
 מוצית קוצנית

 מעוג כרתי
 חסידה חלמיתי-מקור

 מרור מכחיל
 מרקולית מצויה

 מררית מצויה
 נוצנית כדורית
 ניסנית זיפנית

 נירית קמה
 נענע משובלת

 נשרן צפוף
 סחלב קדוש

 סלסילה מצויה
 ספלול השדה
 סרפד כדורים

 עבדקן מצוי
 רב אירופיעק-עוקץ

 בולבול

 בז מצוי

 גדרון

 חוחית

 חטפית אפורה

 חיויאי

 יונת בית

 ירגזי

 ירקון
סבכי שחור 

 כיפה
סבכי שחור 

 ראש

 עורב אפור

 עורבני

 עפרוני מצויץ

 פשוש

 צופית

 שחרור

 תור מצוי

  ןתור צווארו
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 גביע חלק-בר
 אבקנית-ברומית דו

 ברומית מטאטא
 ברומית ספרדית

 ברומית עקרה
 ברוניקת מים

 ברקן סורי
 גדילן מצוי
 גומא ארוך
 גזר קיפח

 גרגיר נחלים
 גרניון גזור

 גרניון עגול
 דבקה זיפנית
 דבקה זעירה

 כרמלי קרניים-דל
 זון אשון

 סב מצוי-זקן
 תיש ארוך-זקן

 חבלבל שדה
 חבלבל שעיר

 חוח עקוד
  חוחן קנרס

 עירית גדולה
 עכובית גלגל

 ערטנית שדות
 עשנן צפוף

 פרג נחות
 פרג סורי

 חתול א"י-צפרני
 חתול מצויות-צפרני

 קוציץ סורי
 קורטם דק
 קחוון מצוי

 קיפודן
 קיצנית כרתית

 קנה מצוי
 קצח ריסני

 קרדה דרומית
 קרדה מכסיפה

 שברק דביק
 שומר פשוט

שועל -שיבולת
 רקתמתפ

 שועל נפוצה-שיבולת
 שלמון יפו

 שעורת בולבוסין
 שעורת תבור
  תלתן ארגמן
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 68 - 2נחל גוברין 
 

 עד צומת גוברין 38מכביש שם מקטע:             68:     מספר מקטע

 ק"מ 1.5: אורך המקטע

 .ליד קיבוץ גוברין ועתיקות העיר גובריןעובר  גוברין: נחל תיאור הסביבה והמקטע

 65:  נקודות דיגום

מפת יחידות נוף של המשרד  לפי בערוץ הנחל יש שדרת קקטוסים גדולה.: ערכי טבע
להגנת הסביבה. מקטע זה של ערוץ הנחל והעמק שסביבו מוגדרים כבעלי ערכיות 

 גבוהה קיצונית )הרמה הגבוהה ביותר( והגבעות שמסביב כגבוהה ביותר.

 :מינים נדירים

 

: שטחי החקלאות סוגרים על הנחל, במיוחד בחלק מפגעים ובעיות סביבתיות
נמצאים על גדת הערוץ. בכמחצית מהמקטע רוחב הערוץ המזרחי. שם הכרמים 
 מטר.  20-האקולוגי הוא פחות מ

 :מינים פולשים

צומח: אילנתה בלוטית; פרקינסוניה שיכנית; שיטה כחלחלה; לכיד נחלים; קוכיה 
 הודית

 :המלצות

מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה 
 י נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.אקולוגית על יד

 
 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 17 מספר מינים 71 מספר מינים

 0 מספר מינים פולשים 5 מספר מינים פולשים

 0 מספר מינים נדירים 0 מספר מינים נדירים

 3 מספר מינים ספציפיים 31 מספר מינים ספציפיים

 11 מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 

 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אילנתה בלוטית
 זית אירופי
 חרוב מצוי

 כליל החורש
 פרקינסוניה שיכנית

 קזוארינה
 שיטה כחלחלה

 שקד מצוי
 אלון מצוי

 אשחר א"י
 עלים-אשחר רחב

 אשל פרקים
 גפן
 זית

 חרוב מצוי
 מיש דרומי
 צבר מצוי

 רימון
 תאנה

 תות
 תמר מצוי

 אטד אירופי
 אלת מסטיק

 אספרג חורש
 פרזיון גדול

 חבלבל שדה
 חומעה במ

 חלמית גדולה
 חסת מצפן
 חרדל לבן

 ירוקת חמור
 כלך מצוי

 אווז אשפתות-כף
 אווז לבנה-כף

 כתלית יהודה
 לוף במ

 לכיד נחלים
 מעוג כרתי
 מרור גינה

 נזמית לבנה
 נשרן דוחן
 נשרן צפוף

 סולנום שחור
 יםסרפד כדור

 קוכיה הודית
 קיפודן

 קנה מצוי
 קרדה דרומית

 שום גבוה
שועל -שיבולת

 בולבול

 דוכיפת

 דרור הבית

 ירגזי

 ירקון

 לבן חזה

 נקר
סבכי שחור 

 ראש

 סיקסק

 פשוש

 צופית

 צוצלת

 קאק

 קוקיה מצויצת

 שחרור

 יתור מצו

  תור צווארון
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 ארכובית שבטבטית
 טיון דביק

 ינבוט שדה
 עפרית אירופית

 צלף קוצני
 ארכובית צפרים

 בוצין טבריה
 גביע חלק-בר

 אבקנית-ברומית דו
 ברומית ספרדית

 ברומית עקרה
 גדילן מצוי
 גזיר מזיק

 גרניון ארגמן
 דבקה זיפנית

 יים כרמליקרנ-דל
 דשא קיקויו

  שועל ארוך-זנב

 מתפרקת
 שועל נפוצה-שיבולת

 שעורת בולבוסין
  שעורת תבור
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 35 - 3נחל גוברין 
 

 מצומת גוברין עד פסי הרכבתשם מקטע:             35:     מספר מקטע

 ק"מ 15.2: אורך המקטע

במקטע זה נחל גוברין יוצא מאזור גבעות השפלה אל אזור : תיאור הסביבה והמקטע
ע. ליד הנחל ישנו וסופו במסילת הרכבת לבאר שב 6השפלה. את המקטע חוצה כביש 

 מאגר מים וקיימים לולים.

 267, 57, 271, 273, 58, 59, 62, 63, 64:  נקודות דיגום

באזור גבעות השפלה, העמק של נחל גוברין, מוגדר ברגישות אקולוגית : ערכי טבע
גבוהה קיצונית והגבעות שסביבו ברגישות גבוהה ביותר. ממערב לגלאון הנחל עובר 

 בינונית. –גישות האקולוגית יורדת לנמוכה לאזור השפלה והר

נחל גוברין לא עבר הסדרה ושומר עדיין על נפתוליו הטבעיים. בערוץ הנחל יש צמחיית 
 של הנחל קנה גבוהה באזורים רבים לאורך המקטע ששומרים על אופיו הטבעי

 :מינים נדירים

קיקסיה עגולת חומעה מגובבת;  נץ חלב צרפתי; שעלב ארוך; קחוון הגליל; צומח: 
 עלים; 

 חנקן אדום ראשעופות: 

, לאורך רוב המקטע : שטחי החקלאות סוגרים על הנחלמפגעים ובעיות סביבתיות
 במיוחד בחלק המזרחי. שם הכרמים נמצאים על גדת הערוץ. 

 :מינים פולשים

 צומח: אזדרכת מצויה; ירבוז שרוע; ירבוז מופשל; אקליפטוס; 

 עופות: דררה; 

 :המלצות

ומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה מ
מומלץ לברא מינים פולשים למניעת  אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.

 התפשטותם

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 30 מספר מינים 186 מספר מינים

 1 מספר מינים פולשים 3 מספר מינים פולשים

 1 מספר מינים נדירים 1 ם נדיריםמספר מיני

 6 מספר מינים ספציפיים 79 מספר מינים ספציפיים

 20 מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 צילומים קרקעיים

 
 267נקודה 
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 267נקודה 

 

 
 57נקודה 

 

 
 57נטיעות קק"ל, נק' 
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 271נקודה 

 
 273נקודה 

 
 58נחל גוברין, נק' 
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 59תל זית, נק' ליד 

 
 62כרוון מסתווה בין רגבי העפר, נק' 
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 64נטיעות קק"ל, נק' 

 
 חורשת אקליפטוסים, סביב ערוץ נחל גוברין, ליד צומת גוברין.

 
 

 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אחירותם החורש
 איזדרכת מצויה

 אלה א"י
 אלה אטלנטית

 אלון מצוי
 אקליפטוס

 מצויחרוב 
 כליל החורש
 לבנה רפואי

 צפצפה מכסיפה
 רותם המדבר

 שיזף מצוי
 שקד מצוי
 אשחר א"י

 אשל
 זית אירופי

 עוזרר קוצני
 ערבה מחודדת

 רימון
 שיזף מצוי
 שקד מצוי

 אטד אירופי
 אלת מסטיק
 עלים-אספרג ארך

 אספרג חורש
 פואה מצויה
 פרזיון גדול

 אברהם מצוי-שיח
 ת שבטבטיתארכובי

 טיון דביק

 חבלבל כפני
 חבלבל עדין
 חבלבל שדה
 חבלבל שיח

 בל שעירחבל
 חוח עקוד

 חומעה מגובבת
 חלבלוב משונשן

 חלמית גדולה
 חלמית מצויה
 פרחים-חלמית קטנת

 חסת מצפן
 חפורית מוזרה
 חפורית מצויה

 חפורית פקעים
 חצב מצוי

 חרדל לבן
 חרחבינה מגובבת
 חרחבינה מכחילה

 חרצית עטורה
 טופח גדול

 טופח ירושלים
 טוריים מצוים

 רועהטרשנית ש
 יבלית מצויה

 ירבוז שרוע
 כלך מצוי

 אווז אשפתות-כף
 אווז לבנה-כף

 כרבולת מצויה

 אנפת בקר

 בולבול

 בז מצוי

 ברכיה

 דוכיפת

 דרור הבית

 דררה

 חגלה

 חוחית

 חיויאי
חנקן אדום 

 ראש

 יונת בית

 ירגזי

 ירקון

 נץ מצוי

 נקר
סבכי שחור 

 ראש

 סיקסק
סנונית 
 מערות

 עורב אפור

 עורבני

 עפרוני מצויץ

 פשוש

 צופית

 צלתצו
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 ינבוט שדה
 מרוביון מצוי
 נפית כפופה
 סירה קוצנית
 עכנאי שרוע

 עפרית אירופית
 פיגמית מצויה

 צלף קוצני
 צמרנית סלעים

 שברק קוצני
 אזנב מצוי

 אמיך קוצני
 אמיתה גדולה
 אמיתה קיצית

 אספסת מצויה
 אספסת קעורה

 בוצין טבריה
 אנפין-חיטה רב-בן

 ישראלית-בקיה ארץ
 בקיה תרבותית

 גביע חלק-בר
 אבקנית-ברומית דו

 שועל-ברומית זנב
 ברומית מטאטא
 ברומית ספרדית

 ברומית עקרה
 ברקן סורי
 גדילן מצוי
 גומא ארוך
 גזיק דקיק
 גזיר מזיק
 גזר מצוי

 גזר קיפח
 גרניון ארגמן

 גרניון גזור
 גרניון עגול

 דבקה זיפנית
 רפואידודא 

 צובא-דורת ארם
 נחש סורית-דלעת

 דרבנית סגולה
 פרח-דרדר גדול
 דרדר מצוי

 דרכמונית מצרית
 דשא קיקויו

 וינקה עשבונית,
 זון אשון

 עקרב שיכני-זנב
 סב מצוי-זקן
 תיש ארוך-זקן

 שבולת-זקניים כפולי
  זקנן שעיר

 כרבולת קטנה
 כשות במ

 כתלית פורטוגלית
 כתרון עקרבי

 לוטוס מצוי
 ישראלי-לוף ארץ
 לוף במ

 לופית מצויה
 לחך בלוטי

 לחך מצוי
 לפתית מצויה

 לשישית צבעים
 מוצית קוצנית

 מצוימלעניאל 
 מעוג אפיל
 מעוג כרתי

 חסידה גדול-מקור
 חסידה חלמיתי-מקור

 מרגנית שדה
 מרור גינה

 מרור מכחיל
 מרקולית מצויה

 מררית הגליל
 מררית מצויה

 נוצנית כדורית
 קרנית-ניסנית דו

 ניסנית זיפנית
 נשרן דוחן
 נשרן צפוף

 סולנום שחור
 סלסילה מצויה

 סלק מצוי
 םסרפד כדורי

 עולש מצוי
 עקרב אירופי-עוקץ

 עוקצר מצוי
 עירית גדולה
 עכובית גלגל
 עשנן מטפס

 פרג אגסני
 פרעושית ערבית

 ציבורת הרים
 שיבולת-צלבית ארוכת

 חתול מצויות-צפרני
 צפרנית מגוונת

 קוציץ סורי
 קורטם דק

 קחוון הגליל
 קיפודן

 קיצנית כרתית
 עלים-קיקסיה עגולת 

 צויקנה מ

 קאק

 קנית קטנה

 שחרור

 תור מצוי

  תור צווארון
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 קרדה דרומית
 קרנונית דביקה

 שברק דביק
 שברק מלבין

 שברק משובל
 שברק סצילי

 פרח-שברק קצר
 שום משולש
 שומר פשוט

 שופרית כרתית
שועל -שיבולת

 מתפרקת
 שועל נפוצה-שיבולת

 שלח ספרדי
 שלמון יפו

 שמשון מצוי
 שעורה מכחילה
 שעורת בולבוסין

 שעורת תבור
 שעלב ארוך
 תלתן ארגמן
 תלתן ווילוב

  תלתן תריסני
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  67- 4נחל גוברין 
 

 שם מקטע:  מהקו הירוק עד צומת אמציה           67:     מספר מקטע

 ק"מ 2.2: אורך המקטע

נחל גוברין עובר בשטח חקלאי אינטנסיבי של מושב : תיאור הסביבה והמקטע
 מנוחה.

 בדקלא נ:  נקודות דיגום

 ערכי טבע

 :מינים נדירים

במספר מקומות  : שטחי החקלאות סוגרים על הנחלמפגעים ובעיות סביבתיות
 לאורך המקטע. לאורך המקטע מפוזרת פסולת חקלאית רבה.

 :מינים פולשים

 

 :המלצות

מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה 
 בצידי ערוץ הזרימה. אקולוגית על ידי נטיעות

 לפנות את הפסולת החקלאית ולהגביר את האכיפה כנגד זריקת פסולת

 
 
 
 

 מפה
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 66 - 5נחל גוברין 
 

 3עד כביש  40מכביש שם מקטע:             66:     מספר מקטע

 ק"מ 9.8: אורך המקטע

 נחל גוברין עובר בשטחים חקלאיים של מספר מושבים: תיאור הסביבה והמקטע
 באזור השפלה.

 ,51, 511, 512, 52, 521, 53:  נקודות דיגום

ערכי טבע ונוף לאורך המקטע כוללים את הנפתול של נחל גוברין : ערכי טבע
. לאורך המקטע נראו עקבות של בעלי חיים כגון גירית ושלולית החורף הסמוכה אליו

 חיים בחלקים רטובים של המקטע. -וחזיר בר וכן נצפו דו

 :נדיריםמינים 

 נץ חלב צרפתיצומח: 

 .חמריה; חנקן אדום ראש; שרקרק מצויעופות: 

לאורך רוב המקטע שטחי החקלאות קרובים מאד לנחל : מפגעים ובעיות סביבתיות
 .מטר מערוץ הנחל 40ומומלץ להרחיק אותם לטווח של 

  מפגעים נוספים כוללים רפתות וחממות שצמודות לנחל ושפכים מהן מוזרמים לנחל.

 :מינים פולשים

 צומח: אקליפטוס; ירבוז מופשל; ירבוז שרוע; לכיד נחלים; קייצת

 :המלצות

מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה 
 אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.

 בנים לנחל.-הפסקת זרימת שפכים מרפת במושב ניר

 
 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 16 מספר מינים 126 מספר מינים

 0 מספר מינים פולשים 6 מספר מינים פולשים

 3 מספר מינים נדירים 1 מספר מינים נדירים

 3 מספר מינים ספציפיים 42 מספר מינים ספציפיים

 6 מספר מינים מקננים  
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 מפה
 

 
 
 
 

 צילומים קרקעיים

 
 51שלולית חורף יבשה ליד נק' 
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 51נחל גוברין, נק 

 
 511נטיעות קק"ל ליד נק' 

 
 512הפיתול בנחל גוברין, נק' 
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 בנחל גוברין 5לאורך מקטע 

 
 בנחל גוברין 5לאורך מקטע 

 
 521עקבות גירית, נחל גוברין ליד נק' 
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 521מים בערוץ הנחל ליד נק' 

 
 521רפת במושב ניר בנים על הנחל, נק' 

 
 53רוץ הנחל נק' ע
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 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אלה אטלנטית
 אלת מסטיק

 אקליפטוס
 חרוב מצוי
 קזוארינה

 רותם המדבר
 שיזף מצוי
 שיטה במ

 אשל
 שקד מצוי

 תאנה
 אטד אירופי

 אברהם מצוי-שיח
 ארכובית שבטבטית

 הגה מצוי
 טיון דביק

 ינבוט שדה
 סירה קוצנית

 אי שרועעכנ
 צלף קוצני
 אגמון ימי

 אמיך קוצני
 אמיתה גדולה

 אספסת מצויה
 אספסת קעורה

 כנפות מצויות-ארבע
 בקיה תרבותית

 אבקנית-ברומית דו
 ברומית מטאטא
 ברומית ספרדית

 ברומית עקרה
 שבולית-ברומית קצרת

 גדילן מצוי
 גומא פקעים

 גזיק דקיק
 גזר זהוב
 גזר מצוי

 פחגזר קי
 גרניון גזור

 דבקה זיפנית
 דבקה משולשת

 דבשה במ
 דבשה הודית

 נחש מצויה-דלעת
 דרכמונית מצרית

 דשא קיקויו
 ורבנה רפואית

 זון אשון
 זמזומית סגולה

 עקרב שיכני-זנב

 טופח גדול
 טופח ירושלים
 טוריים מצוים
 יבלית מצויה
 ירבוז מופשל

 ירבוז שרוע
 ירוקת חמור

 אווז לבנה-כף
 כרבולת מצויה
 כרבולת קטנה

 לוטוס מצוי
 לוליינית מעובה

 ישראלי-לוף ארץ
 לוף במ

 נילחך אזמל
 לחך מלבין

 לחך מצוי
 לכיד נחלים
 לכיד קוצני

 פר מצרית-לשון
 לשישית צבעים

 מלוח מפושק
 מעוג כרתי

 חסידה חלמיתי-מקור
 מרגנית שדה
 מרווה דגולה
 משיין גלילי
 מרור מכחיל

 מרקולית מצויה
 נוציץ מנוצה

 ניסנית זיפנית
 נירית קמה

 חום\חלב צרפתי-נץ
 סלק מצוי

 ה שכיחעבקנ
 עולש מצוי

 עקרב אירופי-עוקץ
 עוקצר מצוי

 ערטנית שדות
 עשנן מטפס

 פרעושית ערבית
 פשתה מצויה

 פשתה שעירה
 חתול מצויות-צפרני

 קורטם דק
 קחוון במ
 קייצת במ

 קיפודן
 קיצנית כרתית

 קנה מצוי

 בולבול

 בז מצוי

 דרור הבית

 חוחית

 חמריה
חנקן אדום 

 ראש

 ירגזי

 לבן חזה
סבכי שחור 

 ראש

 עורב אפור

 עפרוני מצויץ

 עקב חורף

 פשוש

 ישרקרק מצו

 תור מצוי

  תור צווארון
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 זקנן שעיר
 חבלבל שדה
 חבלבל שעיר

 חוח עקוד
 חומעה במ חש

 חלבלוב במ קטן
 חלבלוב משונשן

 מצויה חפורית
 חפורית פקעים

 חצב מצוי
 חרדל לבן

 חרדל שדה
  חרצית עטורה

 קרדה מכסיפה
 קרדריה מצויה
 שברק משובל

 פרח-שברק קצר
 שומר פשוט

שועל -שיבולת
 מתפרקת

 שועל נפוצה-שיבולת
 שלמון יפו

 שמשון מצוי
 שעורה מכחילה
 שעורת בולבוסין

 שעורת תבור
  תלתן ארגמן
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 65 - 6נחל גוברין 
 

 עד נחל לכיש 3מכביש שם מקטע:             65:     מספר מקטע

 ק"מ 2.9: אורך המקטע

נחל גוברין עובר בשטחים חקלאיים של מספר מושבים : תיאור הסביבה והמקטע
 באזור השפלה.

 50:  נקודות דיגום

בחלקו המזרחי בינונית.  –בעל רגישות אקולוגית נמוכה המרחב מוגדר כ: ערכי טבע
 יש נפתול של הנחל והתרחבות לא מעובדת של הערוץ. 

 :מינים נדירים

 צומח:

 עופות: 

 . : שטחי החקלאות סוגרים על הנחל לכל אורך המקטעמפגעים ובעיות סביבתיות

 :מינים פולשים

 צומח: קיקיון מצוי

 :המלצות

ם החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה מומלץ להרחיק את השטחי
 אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.

 
 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 21 מספר מינים 34 מספר מינים

 0 מספר מינים פולשים 1 מספר מינים פולשים

 0 מספר מינים נדירים 0 מספר מינים נדירים

 3 ינים ספציפייםמספר מ 2 מספר מינים ספציפיים

 9 מספר מינים מקננים  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 68 - 

 מפה

 
 
 

 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 קיקיון מצוי
 אטד אירופי

אברהם -שיח
 מצוי

ארכובית 
 שבטבטית
 טיון דביק

 ינבוט שדה
 אגמון ימי

 אספסת מצויה
כנפות -ארבע
 מצויות

 בקיה תרבותית
-ברומית דו

 אבקנית
ית ברומ

 ספרדית
 ברומית עקרה

 ברקן סורי
 גדילן מצוי

 גרניון ארגמן
  דבקה זיפנית

 חומעה במ חש
 חפורית מצויה

 חרדל לבן
 חרדל שדה
 טופח גדול

 לוף במ
כלב -לשון

 כרתית
 מעוג כרתי

 מרקולית מצויה
 נשרן צפוף

 עבקנה שכיח
 קרדה מכסיפה

 שברק במ
 שברק מלבין
 שומר פשוט

שועל -תשיבול
 מתפרקת
  שלמון יפו

 בולבול

 בז מצוי

 דרור הבית

 חוחית

 חמריה
חנקן אדום 

 ראש

 ירגזי

 ירקון

 לבן חזה
סבכי שחור 

 ראש

 סיקסק

 עורב אפור

 עורבני

 עפרוני מצויץ

 עקב חורף

 פשוש

 צופית

 שחרור

 שרקרק מצוי

 תור מצוי

  תור צווארון
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  20- 1האלה נחל 
 

 מהקו הירוק עד נחל סנסןשם מקטע:             20:     מקטעמספר 

 ק"מ 4.2: אורך המקטע

האלה עובר בעמק רחב יחסית. הערוץ רדוד לרוב : נחל תיאור הסביבה והמקטע
 . אורכו. שדות גד"ש משני צידי הנחל

 302, 301:  נקודות דיגום

וף של המשרד להגנת : אין ערכים מיוחדים בערוץ. לפי מפת יחידות נערכי טבע
האזור מוגדר כבעל רגישות אקולוגית גבוהה ביותר, ההרים ממזרח לו הסביבה. 

מוגדרים כבעלי רגישות אקולוגית גבוהה קיצונית. על הגבעות מדרום מערב למקטע יש 
יער פארק של אלות אטלנטיות. על יד הכביש לנווה מיכאל יש עץ אלה אטלנטית בודד 

 גדול.

 :מינים נדירים

 צומח: 

 ושרקרק מצוי. , סבכי קוציםעופות: חנקן אדום ראש

 : מפגעים ובעיות סביבתיות

 :מינים פולשים

 עופות: מיינה

 :המלצות

 

 
 
 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 13 מספר מינים 62 מספר מינים

 1 מספר מינים פולשים 0 מספר מינים פולשים

 3 מספר מינים נדירים 0 מספר מינים נדירים

 4 מספר מינים ספציפיים 26 מספר מינים ספציפיים

 8 מספר מינים מקננים  

 
 

 מפה
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 צילומים קרקעיים

 
 עץ אלה גדול, מדרום לנווה מיכאל
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 301נחל האלה ליד נק' 

 
 302נחל האלה ליד נק' 

 
 

 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אשל
 ויתניה משכרת

 פואה מצויה
 ת שבטבטיתארכובי

 געדה מצויה
 מרווה ריחנית
 סירה קוצנית

 עלים-עקרב עגול-עוקץ
 עכנאי שרוע

 צמרנית סלעים
 שרעול שעיר

 יבלית מצויה
 לוטוס מצוי
 לחך בלוטי

 לחך מצוי
 לפתית מצויה

 פר סמורה-לשון
 מוצית קוצנית
 מלעניאל מצוי

 מעוג כרתי
 חסידה גדול-מקור

 משיין גלילי

 דוכיפת

 דרור הבית

 חגלה
חנקן אדום 

 ראש

 מיינה

 סבכי קוצים

 עפרוני מצויץ

 פשוש

 קאק
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 בוצין מזרחי
 אנפין-חיטה רב-בן
 סירה מיובל-בן

 אבקנית-ברומית דו
 ברומית מטאטא
 ברומית ספרדית

 גזר קיפח
 דגנין מצוי

 פרח-דרדר גדול
 שועל ארוך-זנב
 תיש ארוך-ןזק

 הפרה-חטמית עין
 חרדל לבן

 חרחבינה מגובבת
 חרצית עטורה

  טופח גדול

 מרור מכחיל
 ניסנית זיפנית

 מהנירית ק
 עכובית גלגל

 פרג אגסני
 ציבורת הרים

 שיבולת-צלבית ארוכת
 צפרנית ענפה

 קורטם דק
 קיטה רתמית

 קיפודן
 קיצנית כרתית

 רכפה גדולה
 שברק דביק

 שברק מלבין
 שברק משובל

 שומר פשוט
 שועל נפוצה-שיבולת

 שעורת בולבוסין
 שעורת תבור

 שעלב מצוי
 תלתן ארגמן
 יתלתן כוכבנ

  תלתן תריסני

 שחרור

 שרקרק מצוי

 תור צווארון

  תפר
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 5 - 2נחל האלה 
 

 38נחל סנסן עד כביש שם מקטע:             5:     מספר מקטע

 ק"מ 5.5: אורך המקטע

נחל האלה עובר בין גבעות השפלה, הגבעות מכוסות : מקטעתיאור הסביבה וה
 חורש ים תיכוני דליל, הנחל עובר ליד נתיב הל"ה. 

 88, 87:  נקודות דיגום

הנחל עובר ליד חורשת שיטה מלבינה. אתר ייחודי באזור. אחת משלוש : ערכי טבע
יים מסדרון חורשות שנותרו בישראל. השטחים החקלאיים אינם צמודים לערוץ הנחל וק

לפי מפת יחידות נוף של המשרד להגנת הסביבה. מקטע זה של  רחב מצידי הערוץ.
 גבוהה ביותר.מוגדרים ברגישות אקולוגית ערוץ הנחל והגבעות שמסביב 

 :מינים נדירים

 צומח: 

 .סבכי קוציםעופות: 

 : מפגעים ובעיות סביבתיות

 :מינים פולשים

 צומח: שיטה כחלחלה; קיקיון מצוי

 :מלצותה

 
 עושר מינים

  עופות  צומח

 18 מספר מינים 77 מספר מינים

 0 מספר מינים פולשים 2 מספר מינים פולשים

 1 מספר מינים נדירים 0 מספר מינים נדירים

 3 מספר מינים ספציפיים 21 מספר מינים ספציפיים

 7 מספר מינים מקננים  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 74 - 

 מפה

 
 

 צילומים קרקעיים

 
 88מפגש נחל סנסן ונחל האלה, נק' 

 
 87חורשת שיטה מלבינה ליד נחל האלה, נק' 
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 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 שיטה כחלחלה
 אלה ארצישראלית

 אלון מצוי
 אשחר א"י

 אשל
 קיקיון מצוי

 שיטה מלבינה
 שקד מצוי

 אטד אירופי
 אספרג חורש

 ויתניה משכרת
 פואה מצויה

 אברהם מצוי-שיח
 ארכובית שבטבטית

 ינבוט שדה
 סירה קוצנית

 עלים-עקרב עגול-עוקץ
 אזנב מצוי

 אספסת מצויה
 ישראלית-בקיה ארץ
 אבקנית-ברומית דו

 שועל-ברומית זנב
 ברומית מטאטא
 ברומית ספרדית

 ברומית עקרה
 ברקן סורי
 גדילן מצוי
 גזר קיפח

 גרניון עגול
 דבקה זיפנית

 ה במדבש
 קרניים כרמלי-דל
 תיש ארוך-זקן

 חוח עקוד
 חומעה יפה

 חצב מצוי
  חרדל לבן

 יבלית מצויה
 כלך מצוי

 אווז לבנה-כף
 לוטוס מצוי

 ישראלי-לוף ארץ
 לוף במ

 לפתית מצויה
 מוצית קוצנית

 מעוג אפיל
 מעוג כרתי

 חסידה גדול-מקור
 מרור גינה

 מרור מכחיל
 נזמית לבנה

 ית קמהניר
 נשרן דוחן
 נשרן צפוף

 סרפד כדורים
 פרג אגסני

 חתול א"י-צפרני
 חתול מצויות-צפרני

 קורטם דק
 קחוון במ

 קיטה רתמית
 קיפודן

 קנה מצוי
 קרדריה מצויה

 שברק במ
 שברק דביק

 שברק מלבין
 שברק סצילי
 שומר פשוט

שועל -שיבולת
 מתפרקת

 שועל נפוצה-שיבולת
 ילהשעורה מכח

 שעורת בולבוסין
 שעורת תבור

 תלתן אלכסנדרוני
 תלתן ארגמן
  תלתן תריסני

 בולבול

 בז מצוי

 דרור הבית

 חוחית

 יונת בית

 ירגזי

 נקר

 סבכי קוצים
סבכי שחור 

 ראש

 עורבני

 עפרוני מצויץ

 פשוש

 צופית

 שחרור

 שיחנית קטנה

 תור מצוי

 תור צווארון

  תפר
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 56 - 3אלה נחל ה
 

 עד שדות מיכה 38מכביש שם מקטע:             56:     מספר מקטע

 ק"מ 5.3: אורך המקטע

על יד שדות מיכה.  ,נחל האלה עובר בין גבעות השפלה: תיאור הסביבה והמקטע
 בעמק יש חקלאות מגוונת שכוללת שטחי גד"ש מטעים, בתי רשת וחממות

 311, 86:  נקודות דיגום

 : עערכי טב

לפי מפת יחידות נוף של המשרד להגנת הסביבה. מקטע זה של ערוץ הנחל והגבעות 
 שמסביב מוגדרים ברגישות אקולוגית גבוהה ביותר.

 :מינים נדירים

 צומח: 

 עופות: 

פסולת חקלאית מושלכת לערוץ הנחל בעיקר ליד שדות : מפגעים ובעיות סביבתיות
 . מיכה כחלק מהפעילות בחממות ובבתי הרשת

 :מינים פולשים

 צומח: קיקיון מצוי 

 עופות: מיינה

 :המלצות

 .מומלץ לפנות את הפסולת החקלאית מערוץ הנחל

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 11 מספר מינים 59 מספר מינים

 1 מספר מינים פולשים 1 מספר מינים פולשים

 0 מספר מינים נדירים 0 מספר מינים נדירים

 0 מספר מינים ספציפיים 11 םמספר מינים ספציפיי

 5 מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 
 

 צילומים קרקעיים

 
 86פסולת חקלאית בערוץ הנחל, נק' 
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 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אלה ארצישראלית
 אשל

 זית
 קיקיון מצוי

 רימון
 שיזף מצוי
 שקד מצוי

 אטד אירופי
 אלת מסטיק

 אספרג חורש
 פואה מצויה
 פטל קדוש
 פרזיון גדול

 אברהם מצוי-שיח
 ארכובית שבטבטית

 ינבוט שדה
 סירה קוצנית

 אזנב מצוי
 בוצין טבריה

 ישראלית-בקיה ארץ
 אבקנית-ברומית דו

 ברומית מטאטא
 ברומית ספרדית

 ברקן סורי
 גדילן מצוי
 גזיר מזיק
 גזר קיפח

 קרניים כרמלי-דל
 דרדר מצוי
 חרדל לבן

 חרחבינה מגובבת
  חרצית עטורה

 יבלית מצויה
 כלך מצוי

 לוף במ
 מוצית קוצנית

 מעוג אפיל
 מעוג כרתי

 חסידה גדול-מקור
 מרור גינה

 מרור מכחיל
 מרקולית מצויה

 ניסנית זיפנית
 נירית קמה
 נשרן צפוף

 סרפד כדורים
 צפרנית ענפה

 קורטם דק
 קיפודן

 רק דביקשב
 שומר פשוט

 שופרית כרתית
 שועל נפוצה-שיבולת

 שלמון יפו
 שעורת בולבוסין

 שעורת תבור
 תלתן ארגמן
 תלתן כוכבני
  תלתן תריסני

 בולבול

 בז מצוי

 דרור הבית

 חיויאי

 מיינה
סבכי שחור 

 ראש

 עורבני

 פשוש

 צופית

 שחרור

  תור צווארון
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 55 - 4נחל האלה 
 שם מקטע:  מהקו הירוק עד צומת אמציה           55:     פר מקטעמס

 ק"מ 12.9: אורך המקטע

נחל האלה עובר ליד שדות מיכה, עגור, תחנת הכוח צפית : תיאור הסביבה והמקטע
 ותל צפית. מסביב לערוץ ישנם שטחי חקלאות מגוונים שכוללים מטעים ושטחי גד"ש

 82, 83, 84, 85, 313:  נקודות דיגום

לפי מפת יחידות נוף של המשרד להגנת הסביבה. מקטע זה של ערוץ : ערכי טבע
הנחל והגבעות שמסביב מוגדרים ברגישות אקולוגית גבוהה ביותר. בחלק המערבי של 

המקטע נמצא תל צפית. לאחריו הנחל עובר לאזור השפלה והרגישות האקולוגית יורדת 
 בינונית -לנמוכה 

 :מינים נדירים

 עכנאי יהודה; קיקסיה שרועה; מח: צו

 עופות: חנקן אדום ראש ושרקרק מצוי.

 : מפגעים ובעיות סביבתיות

בחלקים מהמקטע שטחי החקלאות סוגרים על ערוץ הנחל ויש להרחיקם כדי לשמור 
 על המסדרון האקולוגי של הנחל

 :מינים פולשים

 צומח: קיקיון מצוי; וושינגטוניה

 :המלצות

ת השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה מומלץ להרחיק א
 אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 15 מספר מינים 99 מספר מינים

 0 מספר מינים פולשים 2 מספר מינים פולשים

 0 מספר מינים נדירים 1 מספר מינים נדירים

 2 מספר מינים ספציפיים 26 מספר מינים ספציפיים

 5 מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 
 

 צילומים קרקעיים

 
 313שדות חקלאיים צמודים לערוץ הנחל, נק' 
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 86קטע עמוק של ערוץ נחל האלה, עם צומח טבעי, נק' 

 
 841קטע רדוד של הערוץ עם צמחייה טבעית בין שטחים חקלאיים, נק' 

 
ליד מחשוף הקרטון, מטעים צעירים מצד ימין, תחנת כוח צפית ברקע. נחל האלה, 

 84נק' 
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 עץ שקמה בערוץ הנחל ליד תל צפית

 
 שולחנות למטיילים מתחת לקבוצת עצי אשל, ממערב לתל צפית

 
 . ברקע תל צפית82ערוץ הנחל, מכוסה בסבך פטל, נק' 
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 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 טוניהוושינג
 חרוב מצוי
 שיזף מצוי

 תות
 אשחר א"י

 אשל
 קיקיון מצוי
 שיזף מצוי

 אטד אירופי
 אלת מסטיק

 אספרג חורש
 פטל קדוש
 פרזיון גדול

 אברהם מצוי-שיח
 שלהבית דביקה

 ארכובית שבטבטית
 בלוטה גלונית

 טיון דביק
 ינבוט שדה

 סירה קוצנית
 צלף קוצני

 קערורית סגולה
 ק קוצנישבר
 גדי צהובה-אוזן

 אזנב מצוי
 בוצין טבריה

 ישראלית-בקיה ארץ
 אבקנית-ברומית דו

 ברומית מטאטא
 ברומית ספרדית

 ברומית עקרה
 ברקן סורי
 גדילן מצוי
 גזיק דקיק
 גזיר מזיק
 גזר מצוי

 גזר קיפח
 דבקה זיפנית

 קרניים כרמלי-דל
 פרח-דרדר גדול
 דרדר מצוי

 זון אשון
 סב מצוי-זקן

 חומעה יפה
 חומעה מגובבת

 חלמית מצויה
 חסת מצפן

 חפורית מוזרה
 חפורית מצויה

 יבלית מצויה
 כוכבן מצוי

 כלך מצוי
 אווז אשפתות-כף

 לוף במ
 לחך מצוי

 לפתית מצויה
 פר איטלקית-לשון
 פר סמורה-לשון

 וצית קוצניתמ
 מעוג כרתי

 חסידה גדול-מקור
 מרגנית שדה
 מרוות יהודה

 מרקולית מצויה
 נוצנית כדורית
 ניסנית זיפנית

 נירית קמה
 נשרן צפוף

 סרפד כדורים
 עולש מצוי

 עוקצר מצוי
 עירית גדולה
 עכובית גלגל
 עכנאי יהודה

 פרע מסולסל
 ציבורת הרים

 שיבולת-צלבית ארוכת
 חתול מצויות-ניצפר

 צפרנית מגוונת
 קורטם דק
 קחוון במ

 קיפודן
 קיצנית כרתית

 קיקסיה שרועה
 קנה מצוי

 קצח ריסני
 קרדה מכסיפה

 שברק דביק
 שומר פשוט

שועל -שיבולת
 מתפרקת

 שועל נפוצה-שיבולת
 שלמון יפו

 שעורת בולבוסין
 שעורת תבור
  תלתן ארגמן

 אנפת בקר

 בולבול

 צויבז מ

 חיויאי

 ירקון
סבכי שחור 

 ראש

 עורב אפור

 עפרוני מצויץ

 פשוש

 צופית

 קאק

 קוקיה מצויצת

 שיחנית קטנה

 תור מצוי

  תור צווארון
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 חצב מצוי
 חרדל לבן

 חרחבינה מכחילה
  חרצית עטורה
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 7 - 5נחל האלה 
 

 נחל צפיתה עד מט"ש תימוריםשם מקטע:             10:     מספר מקטע

 ק"מ 10: אורך המקטע

נחל האלה חוצה את השפלה לכיוון קרית מלאכי. בחלק : תיאור הסביבה והמקטע
מהמקטע הערוץ עדיין עובר בנפתולים שנראים כמו הנפתולים המקוריים של הנחל, 

הנחל עובר ליד שני ישובים בחלקים אחרים הוא עובר בתוך תעלות מוסדרות וישרות. 
לא מוכרים: אסטיס וחרבת טרטר. בצד המערבי של המקטע נמצא מאגר תימורים 

 ואחריו מט"ש תימורים

 782, 781, 78, 811, 81, 821:  נקודות דיגום

 :ערכי טבע

אזור זה מוגדר במפת הרגישות האקולוגית של המשרד להגנת הסביבה כאזור בעל 
בינונית. לאורך המקטע ישנם מספר אזורים בעלי ערכיות  – רגישות אקולוגית נמוכה

הנפתולים ליד באר לופית מדרום מערב לתחנת הכוח צפית;  –גבוהה יחסית למקטע 
 נפתולים מדרום לישוב אסטיס. בשאר המקטע הנחל עובר בתעלה הנדסית מוסדרת. 

אגר. סביב ליד מאגר תימורים יש מים באפיק הנחל. מים שמשוחררים / דולפים מהמ
מקווה המים התפתחה צמחיית מים וחושות קנה. בביקור הראשון במאגר נמצא מגוון 

 בעלי חיים במים. בביקור השני, רוב המינים נעלמו.

 :מינים נדירים

 .; קחוון הגלילחומעה מגובבתצומח: 

 .חמריהעופות: 

קטע. לאורך רוב המ: שטחי החקלאות סוגרים על הנחל, מפגעים ובעיות סביבתיות
 שחרור / דליפה של מי קולחין מהמאגר לערוץ הנחל יכול ליצור זיהום ובעיות יתושים

 :מינים פולשים

צומח: קיקיון מצוי; אסתר מרצעני; ירבוז מופשל; ירבוז שרוע; לכיד הנחלים; קייצת; 
 ירבוז ירוק שיבולת; וושינגטוניה; אקליפטוס; ירבוז לבן; לכיד קוצני; 

 :המלצות

יק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה מומלץ להרח
 אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.

 מומלץ להפסיק את שחרור מי המאגר לנחל ולייבש את מקווה המים שנוצר ליד המאגר

 
 עושר מינים

  עופות  צומח

 23 מספר מינים 109 מספר מינים

 0 ינים פולשיםמספר מ 12 מספר מינים פולשים

 1 מספר מינים נדירים 2 מספר מינים נדירים

 10 מספר מינים ספציפיים 29 מספר מינים ספציפיים

 6 מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 

 צילומים קרקעיים

 
 821חורשת איקליפטוסים, נק' 
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 . מצד שמאל מטעים מעל הערוץ81צומח בערוץ, נק' 

 
 811לה, נק' נטיעות קק"ל ליד נחל הא

 
 78עודפי מים ממאגר תימורים, נחל האלה נק' 
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 עקבת חזיר בר ליד מאגר תימורים

 
 781נחל האלה, נק' 

 
 782נחל האלה, נק' 
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 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אלה אטלנטית
 אקליפטוס
 וושינגטוניה
 חרוב מצוי
 מכנף נאה

 רימון
 שיזף מצוי

 תות
 ה ארצישראליתאל

 אשחר א"י
 אשל

 זית אירופי
 ערבה מחודדת

 צבר מצוי
 קיקיון מצוי
 שיזף מצוי
 שקד מצוי

 שקמה
 אטד אירופי
 עלים-אספרג ארך

 פטל קדוש
 אברהם מצוי-שיח

 ארכובית שבטבטית
 הגה מצוי
 טיון דביק

 ינבוט שדה
 פיגמית מצויה

 צלף קוצני
 אגמון ימי
 אזנב מצוי

 יך קוצניאמ
 אמיתה גדולה
 אסתר מרצעני

 ארכובית כתמים
 ארכובית צפרים

 בוצין טבריה
 בקיה תרבותית

 גביע חלק-בר
 ברומית אזמלנית

 אבקנית-ברומית דו
 ברומית מטאטא
 ברומית ספרדית

 ברומית עקרה
 ברקן סורי
 גדילן מצוי
 גזיר מזיק
 גזר זהוב

 גזר קיפח
 דבקה זיפנית

 חומעה במ
 חומעה יפה

 חומעה מגובבת
 חומעה משוננת

 חסת מצפן
 חסת שבטים

 חפורית מוזרה
 חפורית מצויה

 חרדל לבן
 חרדל שדה

 חרצית עטורה
 טופח גדול

 יבלית מצויה
 תשבול-ירבוז ירוק
 ירבוז לבן

 ירבוז מופשל
 ירבוז שרוע

 ירוקת חמור
 אווז אשפתות-כף
 אווז לבנה-כף

 לוף במ
 לחך אזמלני
 לכיד נחלים
 לכיד קוצני

 לשישית צבעים
 מלוח מפושק

 מעוג כרתי
 מרגנית שדה

 מרור גינה
 מרור מכחיל

 מררית הגליל
 נירית קמה
 נשרן צפוף
 סלק מצוי

 סרפד כדורים
 בקנה שכיחע

 עולש מצוי
 עקרב אירופי-עוקץ

 עוקצר מצוי
 קורטם דק
 קחוון במ

 קחוון הגליל
 קייצת במ
 קנה מצוי

 קצח ריסני
 שומר פשוט

שועל -שיבולת
 מתפרקת

 שועל נפוצה-שיבולת

 אנפית גמדית

 אנפית סוף

 בולבול

 הברכי

 דרור הבית

 חוחית

 חיויאי

 חמריה

 טבלן גמדי

 ירגזי

 לבנית קטנה

 נקר
סבכי שחור 

 כיפה

 סופית

 סיקסק

 פשוש

 צוצלת

 צטיה

 קנית קטנה

 שיחנית קטנה

 תור מצוי

 תור צווארון

  תפר
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 צובא-םדורת אר
 דחן זוחל

 דרדר מצוי
 דשא קיקויו

 זון אשון
 שנתי-זון רב

 חבלבל שדה
  חוח עקוד

 שלמון יפו
 שעורה מכחילה
 שעורת בולבוסין

  תלתן ארגמן
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 54 - 6נחל האלה 
 

 תממט"ש תימורים עד אורושם מקטע:             54:     מספר מקטע

 ק"מ 3.7: אורך המקטע

נחל האלה עובר למצפון לקריית מלאכי וממשיך לכיוון :תיאור הסביבה והמקטע
 צפון מערב. מלב השטח הבנוי של קריית מלאכי אזור הנחל הוא אזור חקלאי כולו. 

 771, 77:  נקודות דיגום

בה אזור זה מוגדר במפת הרגישות האקולוגית של המשרד להגנת הסבי: ערכי טבע
 בינונית. –כאזור בעל רגישות אקולוגית נמוכה 

 :מינים נדירים

 חומעה מסולסלתצומח: 

 עופות: 

לאורך חלקים : שטחי החקלאות סוגרים על הנחל, מפגעים ובעיות סביבתיות
 ארוכים של המקטע. 

הנחל עובר ליד אזור התעשייה הצפוני של קריית מלאכי. תשטיפים בלתי מטופלים 
  למרחק של קילומטר וחצי ואף יותרהנחל וזורמים עם הערוץ זורמים לערוץ 

 :מינים פולשים

 צומח: קיקיון מצוי; לכיד נחלים; אקליפטוס; סולנום זיתני

 :המלצות

 מומלץ להסדיר את נושא התשטיפים ולמנוע זרימת תשטיפים לנחל ולאורך הנחל.

וץ מבחינה מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הער
 אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 12 מספר מינים 33 מספר מינים

 0 מספר מינים פולשים 4 מספר מינים פולשים

 0 מספר מינים נדירים 1 מספר מינים נדירים

 1 מספר מינים ספציפיים 4 מספר מינים ספציפיים

 5 מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 
 
 
 

 צילומים קרקעיים

 
 77שפכים זורמים בנחל האלה מצפון לאזור התעשיה של קרית מלאכי, נק' 
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 771מי השפכים ממשיכים לזרום במורד הנחל, נק' 

 
 

 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אקליפטוס
 קיקיון מצוי
 חנק מחודד

 ארכובית שבטבטית
 ינבוט שדה

 אמיתה גדולה
 ארכובית כתמים

 אבקנית-ברומית דו
 גדילן מצוי
 גזר קיפח

 דבקה זיפנית
 צובא-דורת ארם

 דשא קיקויו
 חבלבל שדה

 חוח עקוד
 חומעה מסולסלת

 חלמית מצויה
 חסת מצפן

 חפורית פקעים
 חרדל לבן

 אווז לבנה-כף
 כתלית יהודה

 לכיד נחלים
 מלוח מפושק

 מרקולית מצויה
 סולנום זיתני

 קנה מצוי
  שומר פשוט

 שועל-שיבולת
 מתפרקת

שועל -שיבולת
 נפוצה

 שלמון יפו
 שעורה מכחילה

 תולענית דוקרנית

 בולבול

 דרור הבית

 חוחית

 ירקון

 מגלן חום

 עורב אפור

 פשוש

 צופית

 קנית קטנה

 שחרור

 תור מצוי

  תור צווארון
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 53 - 7נחל האלה 
 

 הלום-מאורות ועד עדשם מקטע:             53  :   מספר מקטע

 ק"מ 9.4: אורך המקטע

-נחל האלה ממשיך עד למפגש עם נחל לכיש באזור עד: תיאור הסביבה והמקטע
ישובים לאורך המקטע: אורות, עזריקם,  .הלום. לאורך הנחל שטחים חקלאיים רבים

 גר ברקאי.. במקטע זה מתחבר נחל ברקאי אל נחל האלה, ליד מאשתולים

 76, 75:  נקודות דיגום

אזור זה מוגדר במפת הרגישות האקולוגית של המשרד להגנת הסביבה : ערכי טבע
יער עזריקם מהווה אתר ערכי. בקרבת . בינונית –כאזור בעל רגישות אקולוגית נמוכה 

  הנחל נערכו נטיעות ושומרו שיקמים עתיקות

 :מינים נדירים

 ; עכנאי יהודה; קיקסיה שרועהעה מסולסלתחומעה מגובבת; חומצומח: 

 .זרון סוף; שרקרק מצויעופות: 

לאורך רוב המקטע הערוץ צר ושטחי החקלאות סוגרים : מפגעים ובעיות סביבתיות
על הנחל. בעיה סביבתית נוספת היא מאגר ברקאי שממנו משוחררים / דולפים מי 

 עם נחל ברקאי לנחל האלה קולחין ותשטיפים מאזור התעשייה של גן יבנה שמגיעים

 :מינים פולשים

אקליפטוס; ירבוז ירוק שיבולת; ירבוז שרוע; צומח: דטורה אכזרית; שיטה כחלחלה; 
 לכיד נחלים

 :המלצות

מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה 
 אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.

 מאגר ואזור התעשייהלטפל בתשטיפים מה

 
 
 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 17 מספר מינים 79 מספר מינים

 0 מספר מינים פולשים 6 מספר מינים פולשים

 2 מספר מינים נדירים 4 מספר מינים נדירים

 3 מספר מינים ספציפיים 20 מספר מינים ספציפיים

 5 מספר מינים מקננים  

 
 

 מפה
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 צילומים קרקעיים

 
 76ערוץ נחל האלה, נק' 
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 76עץ שקמה גדול ליד נק' 

 
 75ערוץ הנחל, נק' 
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 יבנה-מפגש נחלים האלה וברקאי, ברקע אזור תעשיה גן

 
 

 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אקליפטוס
 ברוש

 שיטה כחלחלה
 זית

 צבר מצוי
 אלת מסטיק
 חנק מחודד
 פטל קדוש
 פרזיון גדול

 כובית שבטבטיתאר
 טיון דביק

 ינבוט שדה
 סירה קוצנית
 עכנאי שרוע

 צלף קוצני
 צמרנית סלעים

 אגמון ימי
 אמיתה גדולה

 ארכובית כתמים
 בוצין במ

 בקבוקון מקומט
 אבקנית-ברומית דו

 ברומית ספרדית
 ברומית עקרה

 ברקן סורי
 גדילן מצוי
 גזר קיפח

 דבקה זיפנית
 דבשה במ

 טוריים מצוים
 ירבוז יווני
 שבולת-ירבוז ירוק

 ירבוז שרוע
 אווז אשפתות-כף
 אווז לבנה-כף

 לוף במ
 אזמלני לחך

 לחך מצוי
 לכיד נחלים

 לפתית מצויה
 מלוח מפושק

 מעוג כרתי
 משיין גלילי
 מרור מכחיל

 מרקולית מצויה
 נירית קמה
 נשרן צפוף

 סרפד כדורים
 עקרב אירופי-עוקץ

 עירית גדולה
 עכנאי יהודה

 פרע מסולסל
 קורטם דק

 קיפודן
 קיקסיה שרועה

 קנה מצוי
 שברק דביק

 משובלשברק 

 בולבול

 בז מצוי

 דרור הבית

 זרון סוף

 חגלה

 חוחית
סבכי שחור 

 ראש

 עורב אפור

 עפרוני מצויץ

 פשוש

 צופית

 קנית קטנה

 שחרור

 שרקרק מצוי

 צויתור מ

 תור צווארון

  תפר
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 ה אכזריתדטור
 זון אשון

 זקנן שעיר
 חבלבל שעיר

 חומעה במ
 חומעה מגובבת

 חומעה מסולסלת
 חפורית מוזרה
 חפורית מצויה

 חפורית פקעים
 חרדל לבן

 חרדל שדה
  חרצית עטורה

 שומר פשוט
 שחליל שרוע

 שועל נפוצה-שיבולת
 שלמון יפו

 שנית מתפתלת
 שעורה מכחילה

 שעורת תבור
  תולענית דוקרנית
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 27 - 1נחל נעם 
 

 6מחורבת רמיה עד כביש שם מקטע:             27:     מספר מקטע

 ק"מ 5.6: אורך המקטע

 .נחל נעם מתחיל בגבעות השפלה ממערב לחרבת רמיה: תיאור הסביבה והמקטע
ר כרמים. לאורך חלקים גדולים ממקטע זה הנחל כוסה על ידי שטחי חקלאות בעיק

באזור זה אין ישובים לאורך הנחל. הגבעות שמסביב לנחל מכוסות בעיקר בצמחיית 
 בתת ספר נמוכה

 141, 14:  נקודות דיגום

מקטע זה מוגבר במפת הרגישות האקולוגית של המשרד להגנת הסביבה : ערכי טבע
רך ערוץ כאזור בעל רגישות אקולוגית גבוהה ביותר. בגלל החקלאות האינטנסיבית לאו

 הנחל לא נשארו ערכי טבע בערוץ. 

 :מינים נדירים

 צומח: 

 עופות: 

החקלאות עולה על הנחל לאורך חלקים גדולים של : מפגעים ובעיות סביבתיות
המקטע, ובמקומות שעדיין ניתן לראות את ערוץ הנחל החקלאות סוגרת עליו והוא צר 

  מאד.

 :מינים פולשים

 צומח: אקליפטוס

 :המלצות

לץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה מומ
 אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

  מספר מינים 35 מספר מינים

  מספר מינים פולשים 1 מספר מינים פולשים

  מספר מינים נדירים 0 מספר מינים נדירים

  מספר מינים ספציפיים 9 פייםמספר מינים ספצי

  מספר מינים מקננים  
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  מפה

 
 

 צילומים קרקעיים

 
 שדה נטוש ליד באר עזר

 
 

 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אקליפטוס
 אספרג חורש

 פואה מצויה
 ארכובית שבטבטית

 יבלית מצויה
 כלך מצוי

 פר סמורה-לשון
 מוצית קוצנית
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 בלוטה גלונית
 מרווה ריחנית

 אזנב מצוי
 אפון מצוי

 ייםבקית כלא
 גדילן מצוי
 גזר קיפח

 דבקה זיפנית
 דרדר מצוי

 תיש ארוך-זקן
 הפרה-חטמית עין
 חרדל לבן

  חרצית עטורה

 מעוג כרתי
 מרגנית שדה

 סלק מצוי
 סרפד כדורים
 עירית גדולה
 עכובית גלגל

 עשנן צפוף
 פרג אגסני

 פינברון\פרי-דולקדד ג
 קיפודן

 קיצנית כרתית
 שועל נפוצה-שיבולת

 שעורת בולבוסין
  שעורת תבור
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 64 - 2נחל נעם 
 

 עד נחל שלווה 6מכביש שם מקטע:             64:     מספר מקטע

 ק"מ 4.8: אורך המקטע

האזור  .נחל נועם עובר באזור חקלאי ממזרח לישוב נעם: תיאור הסביבה והמקטע
 בנוי מגבעות נמוכות שהולכות ומשתפלות לכיוון מערב

 18, 15:  נקודות דיגום

בינונית במפת יחידות  –האזור כולו מוגדר כבעל רגישות אקולוגית נמוכה : ערכי טבע
עובר דרך  6הנוף של המשרד להגנת הסביבה. בחלק המזרחי של המקטע כביש 

על אחת הגבעות יש מספר עצי שקמה מספר גבעות שעליהן יש נטיעות של קק"ל. 
 גדולים

 :מינים נדירים

 צומח: 

 עופות: 

הנחל לאורך רוב המקטע. : שטחי החקלאות סוגרים על מפגעים ובעיות סביבתיות
במקומות מסוימים נזרקת פסולת חקלאית לערוץ הנחל שכוללת מיכלים של חומרי 

 ריסוס וגזם חקלאי לערוץ הנחל.

 :מינים פולשים

 

 :המלצות

מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה 
 אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.

 לפנות את הפסולת החקלאית ולהגביר את האכיפה

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

  מספר מינים 57 מספר מינים

  מספר מינים פולשים 0 מספר מינים פולשים

  מספר מינים נדירים 0 ים נדיריםמספר מינ

  מספר מינים ספציפיים 15 מספר מינים ספציפיים

  מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 

 צילומים קרקעיים

 
 15אנטנה סלולרית ועץ שקמה מצפון לנקודה 
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 18פסולת חקלאית בערוץ הנחל, נקודה 

 
 18שדות משני צידי ערוץ הנחל, נקודה 

 
 

 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אשחר א"י
 אטד אירופי

 ארכובית שבטבטית
 ינבוט שדה

 שברק קוצני
 שרעול שעיר

 אפון נמוך
 בקיה תרבותית

 אבקנית-ברומית דו
 שועל-ברומית זנב

 ברומית מטאטא
 ברומית עקרה

 ברקן סורי
 גדילן מצוי
 גזיק דקיק
 גזר קיפח

 טופח גדול
 טופח ירושלים

 טופח מצוי
 כלך מצוי
 ישראלי-לוף ארץ

 לופית מצויה
 פר סמורה-לשון

 מוצית קוצנית
 מעוג כרתי

 חסידה חלמיתי-מקור
 מרגנית שדה
 מרור מכחיל

 צר מצויעוק
 עירית גדולה

 ערטנית שדות
 עשנן צפוף
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 זון אשון
 סב מצוי-זקן

 חבלבל שדה
 חבלבל שיח
 חסת מצפן

 חפורית מצויה
 חרדל לבן

 חרחבינה מכחילה
  חרצית עטורה

 פרג אגסני
 צמר מעובה

 חתול מצויות-צפרני
 צפרנית מגוונת

 פינברון\פרי-קדד גדול
 קורטם דק

 קיפודן
 קיצנית כרתית

 קיקסיה מצרית
 קצח ריסני

 שום משולש
 שומר פשוט

 שופרית כרתית
 שועל נפוצה-שיבולת

 שעורת בולבוסין
  ת תבורשעור
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 44 - 3נחל נעם 
 

 עד נחל שלווה 6שם מקטע:  מכביש            44:     מספר מקטע

 ק"מ 4.7: אורך המקטע

: נחל נועם עובר בתחום קריית גת. הנחל עובר בתעלה תיאור הסביבה והמקטע
 הנדסית רחבה, ובהמשך מוכנס לתוך מובל סגור המוליך עד למפגש עם נחל לכיש

 18, 15:  ת דיגוםנקודו

בינונית במפת יחידות  –: האזור כולו מוגדר כבעל רגישות אקולוגית נמוכה ערכי טבע
 הנוף של המשרד להגנת הסביבה. בתחומי העיר לא נמצאו ערכי טבע

 :מינים נדירים

 צומח: 

 עופות: 

 : מפגעים ובעיות סביבתיות

בתוך התעלה יש הרבה דפנות התעלה מרוססות כנגד התפתחות צמחייה עשבונית. 
 עצים שיטה כחלחלה שהיא מין פולש

 :מינים פולשים

 צומח: שיטה כחלחלה; וושינגטוניה; ירבוז שרוע; קייצת

 עופות: מיינה

 :המלצות

 מומלץ לבצע פעילות הדברה כנגד השיטה הכחלחלה.

 לבצע פעולות לשיקום של צומח טבעי מקומי בדפנות התעלה

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 12 מספר מינים 15 מספר מינים

 1 מספר מינים פולשים 4 מספר מינים פולשים

 0 מספר מינים נדירים 0 מספר מינים נדירים

 2 מספר מינים ספציפיים 2 מספר מינים ספציפיים

 2 מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 צילומים קרקעיים

 
 19ה גת. נקוד תשל קריי הערוץ נחל באזור התעשיי

 
 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 וושינגטוניה
 שיטה כחלחלה

 ינבוט שדה
 אבקנית-ברומית דו
 ברקן סורי
 גדילן מצוי

 דבקה זיפנית
 נחש מצויה-דלעת

 חסת מצפן
 ירבוז שרוע
 מעוג כרתי

 מרור מכחיל
 עבקנה שכיח

 פרעושית ערבית
  קייצת במ

 בולבול 

 בז מצוי

 אירופי בזבוז

 דרור הבית

 מיינה

 עורב אפור

 פשוש

 צופית

 צוצלת

 שחרור

 תור מצוי

  תור צווארון
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 31 - נחל רוך
 

 נחל רוךשם מקטע:             31:     מספר מקטע

 ק"מ 1.7: אורך המקטע

נחל רוך הוא נחל קצר היורד מגבעות השפלה ומתחבר : תיאור הסביבה והמקטע
 . הגבעות מכוסות בצמחיית בתה 6ם ליער שחריה, ממזרח לכביש לנחל לכיש מדרו

 3:  נקודות דיגום

הגבעות ביניהן עובר נחל רוך מוגדרות כבעלות רגישות אקולוגית גבוהה : ערכי טבע
ביותר, במפת יחידות הנוף של המשרד להגנת הסביבה. העמק של נחל לכיש מוגדר 

 כבעל רגישות אקולוגית גבוהה קיצונית.

 

 :מינים נדירים

 .קחוון הגלילצומח: 

 עופות:

 : מפגעים ובעיות סביבתיות

 

 :מינים פולשים

 עופות: דררה

 :המלצות

מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה 
 אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 13 מינים מספר 56 מספר מינים

 1 מספר מינים פולשים 0 מספר מינים פולשים

 0 מספר מינים נדירים 1 מספר מינים נדירים

 2 מספר מינים ספציפיים 18 מספר מינים ספציפיים

 7 מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 

 רשימת מינים

 מיני עופות  מיני צומח

 אחירותם החורש
 אלה אטלנטית

 אלון מצוי
 וב מצויחר

 כליל החורש
 אשחר א"י

 אספרג חורש
 פרזיון גדול

 שרביטן מצוי
 געדה מצויה
 סירה קוצנית

 צמרנית סלעים
 ישראלית-בקיה ארץ

 שועל-ברומית זנב
 ברומית מטאטא

 ברומית עקרה
 ברקן סורי
 גדילן מצוי
 גזיק דקיק
 גזר קיפח

 דבקה זיפנית
 פרי-דמומית קטנת
 יתדרכמונית מצר

 חלבלוב במ
 חרדל לבן

 חרצית עטורה
 כלך מצוי

 שרשים-כתמה עבת
 

 לוף במ
 לופית מצויה

 לחך מצוי
 מוצית קוצנית
 מסרק איברי

 חסידה חלמיתי-מקור
 מרגנית שדה

 מרקולית מצויה
 מררית הגליל

 נירית קמה
 סלסילה מצויה

 עירית גדולה
 פרג אגסני

 שיבולת-צלבית ארוכת
 נפהצפרנית ע

 קורטם דק
 קחוון הגליל

 קיצנית כרתית
 קרדה מכסיפה

 שברק מלבין
 שומר פשוט

 שופרית כרתית
שועל -שיבולת

 מתפרקת
 שועל נפוצה-שיבולת

 שעורת בולבוסין
 שעורת תבור
 שערור שעיר
  תלתן חקלאי

 בולבול

 דררה

 חגלה

 ירגזי

 לבן חזה
סבכי שחור 

 ראש
סנונית 
 מערות

 עורבני

 פשוש

 צופית

 קאק

 שחרור

  תור צווארון
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 8- נחל אבוקסיס
 

 נחל אבוקסיסשם מקטע:             8:     מספר מקטע

 ק"מ 2.2: אורך המקטע

נחל אבוקסיס הוא נחל קצר היוצא מחלקו הצפוני של יער : תיאור הסביבה והמקטע
 "שחרובית. הנחל כיום הוא תעלת ניקוז קטנה בין שטחי מטעים וגד

 67:  נקודות דיגום

המרחב דרכו עובר נחל אבוקסיס מוגדר כבעל רגישות אקולוגית גבוהה : ערכי טבע
עד גבוהה ביותר, במפת יחידות הנוף של המשרד להגנת הסביבה. בצידי הנחל ישנם 
 שני ראשי גבעות שאינם מעובדים שמהווים איים של צומח טבעי בתוך מרחב חקלאי.

 :מינים נדירים

 : קחוון הגלילצומח

 עופות:

 . לאורך מרבית הנחל: שטחי החקלאות סוגרים על הנחל, מפגעים ובעיות סביבתיות

שיטה כחלחלה; דטורה אכזרית; ירבוז לבן; ירבוז שרוע; לכיד נחלים;  :מינים פולשים
 קוכיה הודית; קייצת

 

 :המלצות

ץ מבחינה מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערו
 אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.

 
 
 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

  מספר מינים 52 מספר מינים

  מספר מינים פולשים 7 מספר מינים פולשים

  מספר מינים נדירים 1 מספר מינים נדירים

  מספר מינים ספציפיים 9 מספר מינים ספציפיים

  מספר מינים מקננים  

 
 
 
 
 
 
 
 

 מפה
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 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 שיטה כחלחלה
 שיזף מצוי

 אספרג חורש
 שרביטן מצוי

 ארכובית שבטבטית
 עכנאי שרוע

 צלף קוצני
 אזנב מצוי

 אמיתה גדולה
 גביע חלק-בר

 אבקנית-ברומית דו
 ברומית ספרדית

 ברומית עקרה
 ברקן סורי
 גדילן מצוי
 גזר קיפח

 קה זיפניתדב
 צובא-דורת ארם

 דטורה אכזרית
 זון אשון

 זקנן שעיר
 חבלבל שדה
 חבלבל שיח

 חוח עקוד
 חומעה יפה

 חרדל לבן
 טופח גדול

 יבלית מצויה
 ירבוז לבן

 ירבוז שרוע
 אווז לבנה-כף

 לוף במ
 לכיד נחלים

 מוצית קוצנית
 מעוג כרתי
 נשרן צפוף

 סולנום שחור
 סלק מצוי

 דוריםסרפד כ
 עקרב אירופי-עוקץ

 עירית גדולה
 קוכיה הודית

 קורטם דק
 קחוון הגליל

 קייצת במ
 שברק דביק
 פרח-שברק קצר
 שומר פשוט

 שועל נפוצה-שיבולת
 שלמון יפו

 שעורת בולבוסין
  שעורת תבור
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 30 - נחל ברם
 

 נחל ברםשם מקטע:             30:     מספר מקטע

 ק"מ 1.65 :אורך המקטע

 .נחל ברם הוא נחל קצר המהווה יובל של נחל מראשה: תיאור הסביבה והמקטע
הנחל נמצא בתוך גבעות השפלה מצפון מזרח לתל לכיש. הצומח על הגבעות הוא 

בתה. העמק שבו עובר הנחל הוא שטח גד"ש וערוץ הזרימה מוסט לצידו של השדה. 
 הגבעות שמסביב משמשות לרעיית בקר.

 8:  דיגום נקודות

ידות נוף של המשרד להגנת הסביבה הגבעות שמסביב לנחל : לפי מפת יחערכי טבע
 גבוהה ביותר.ברם מוגדרות ברגישות אקולוגית 

 :מינים נדירים

 .קחוון הגלילצומח: 

 ופות:ע

 : מפגעים ובעיות סביבתיות

 הערוץ היום מוסט לצידי העמק והשדה החקלאי הופך אותו לצר מאד.

 :ולשיםמינים פ

 

 :המלצות

מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה 
 אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

  מספר מינים 27 מספר מינים

  מספר מינים פולשים 0 מספר מינים פולשים

  םמספר מינים נדירי 1 מספר מינים נדירים

  מספר מינים ספציפיים 9 מספר מינים ספציפיים

  מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 

 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אשחר א"י
 אלת מסטיק

 אספרג חורש
 פואה מצויה
 פרזיון גדול
 צלף קוצני

 שברק קוצני
 אפון מצוי

 חרצית שדות
 טופח ריסני

 כלך מצוי
 מצויה כרבולת

 שרשים-כתמה עבת
 מוצית קוצנית
 עירית גדולה
 עכובית גלגל

 קורטם דק
 קחוון הגליל

 קיפודן
 קיצנית כרתית

 קצח ריסני
 שום גבוה

 שומר פשוט
 שעורת בולבוסין

 שעורת תבור
 תלתן חקלאי
  תלתן תריסני
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  9 – 1נחל ברקאי 
 

 ער חרובית עד שערי אברהםמישם מקטע:             9:     מספר מקטע

 ק"מ 6.7: אורך המקטע

נחל ברקאי מתחיל ביער חרובית וזורם מערבה לכיוון : תיאור הסביבה והמקטע
 .מקטע זה של הנחל יוצא מגבעות השפלה אל מישור החוף .אשדוד

 מטעים וגד"ש, ליד כפר מנחם וליד מאגר הרי"ף.  –המקטע עובר בשטחי חקלאות 

 70, 69:  נקודות דיגום

לפי מפת יחידות הנוף של המשרד להגנת הסביבה, נחל ברקאי נמצא : ערכי טבע
בגבול שבין יחידת נוף שרון דרומי המוגדרת כבעלת ערכיות בינונית לבין יחידת נוף 

 בינונית.-מישור פלשת המוגדרת כבעלת ערכיות נמוכה

 :מינים נדירים

 צומח: 

 עופות: 

ורך מספר קטעים במקטע זה החקלאות צמודה אל לא:  מפגעים ובעיות סביבתיות
הנחל. לדוגמא במטעים שמצפון לכפר מנחם הנחל כמעט ונעלם ונשארה ממנו רק 

היקוות תעלת ניקוז קטנה. ליד מאגר הרי"ף ישנן דליפות / שחרור מים לנחל. במקום יש 
 של מים ופוטנציאל למפגע יתושים

 :מינים פולשים

 

 :המלצות

השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה מומלץ להרחיק את 
 אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.

 למנוע שחרור /דליפה של מים מהמאגר לערוץ הנחל

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 11 מספר מינים 62 מספר מינים

 0 מספר מינים פולשים 5 מספר מינים פולשים

 0 ספר מינים נדיריםמ 0 מספר מינים נדירים

 2 מספר מינים ספציפיים 9 מספר מינים ספציפיים

  מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 

 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 איזדרכת מצויה
 שיטה כחלחלה

 חנק מחודד
 ארכובית שבטבטית

 טיון דביק
 ינבוט שדה

 שברק קוצני
 אגמון ימי

 ארכובית כתמים
 יה תרבותיתבק

 אבקנית-ברומית דו
 ברומית מטאטא
 ברומית ספרדית

 ברומית עקרה
 שבולית-ברומית קצרת

 ברקן סורי
 גדילן מצוי
 גרניון גזור
 צובא-דורת ארם

 דשא קיקויו
 זון אשון

 חבלבל שדה
 חוח עקוד

 חומעה יפה
 חלבלוב משונשן

 חסת מצפן

 טופח גדול
 טוריים מצוים
 ירבוז מופשל

 ירבוז שרוע
 ירוקת חמור

 אווז אשפתות-כף
 אווז לבנה-כף

 לוף במ
 לחך אזמלני

 לחך מצוי
 לכיד נחלים

 לפתית מצויה
 מלוח מפושק

 מעוג כרתי
 משיין גלילי

 מרור גינה
 נירית קמה
 נשרן דוחן
 סלק מצוי

 עקרב אירופי-עוקץ
 עוקצר מצוי

 פרעושית ערבית
 קנה מצוי

 פרח-שברק קצר
 שומר פשוט

שועל -שיבולת

 בולבול

 בז מצוי

 חוחית

 ירקון
סבכי שחור 

 כיפה
סנונית 
 מערות

 פשוש

 קנית קטנה

 רשחרו

 תור מצוי

  תור צווארון
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 חפורית פקעים
 חרדל לבן

 חרדל שדה
  חרצית עטורה

 מתפרקת
 שועל נפוצה-שיבולת

 שלמון יפו
 שעורה מכחילה
 שעורת בולבוסין

 שעורת תבור
  תולענית דוקרנית
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  58 – 2נחל ברקאי 
 

 משערי אברהם עד נחל חצבשם מקטע:             58:     מספר מקטע

 ק"מ 4: אורך המקטע

נחל ברקאי עובר דרך אזור התעשייה בצומת ראם ומשם : תיאור הסביבה והמקטע
 לתלמי יחיאל. ממשיך מערבה דרך השטחים החקלאיים שמצפון 

 73, 71:  נקודות דיגום

לפי מפת יחידות הנוף של המשרד להגנת הסביבה, נחל ברקאי נמצא : ערכי טבע
בגבול שבין יחידת נוף שרון דרומי המוגדרת כבעלת ערכיות בינונית לבין יחידת נוף 

 בינונית.-מישור פלשת המוגדרת כבעלת ערכיות נמוכה

 :מינים נדירים

 צומח: 

 ופות:ע

גדות הנחל מרוססות כנגד עשבייה בצורה אינטנסיבית : סביבתיות מפגעים ובעיות
  לאורך חלק גדול מהמקטע ובמיוחד מצפון לתלמי יחיאל.

 :מינים פולשים

 טורי; אקליפטוס-צומח: ירבוז שרוע; לכיד נחלים; פסיפלון דו

 :המלצות

מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה 
 לוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.אקו

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 4 מספר מינים 45 מספר מינים

 0 מספר מינים פולשים 4 מספר מינים פולשים

 0 מספר מינים נדירים 0 מספר מינים נדירים

 0 מספר מינים ספציפיים 13 מספר מינים ספציפיים

 3 מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 

 צילומים קרקעיים

 
 73נחל ברקאי, נק' 
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 71סחיפת קרקע בנחל ברקאי, ליד נק' 

 
 

 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אשל
 צבר מצוי

 שיטה מלבינה
 חנק מחודד

 ארכובית שבטבטית
 טיון דביק

 ינבוט שדה
 ארכובית כתמים
 בקבוקון מקומט

 בקיה במ
 אבקנית-ברומית דו

 ברומית עקרה
 שבולית-ברומית קצרת

 גדילן מצוי
 גומא פקעים

 גזר קיפח
 דבקה משולשת

 דבשה במ
 מוץ חום-דו

 צובא-דורת ארם
 דחנית שלחין

  זון אשון

 חוח עקוד
 חפורית מוזרה

 חרדל לבן
 חרדל שדה

 יבלית מצויה
 ירבוז שרוע

 ירוקת חמור
 אווז לבנה-כף

 לחך אזמלני
 ליםלכיד נח

 מלוח מפושק
 מעוג כרתי

 משיין גלילי
 מרור גינה

 עבדקן מצוי
 קייצת במ
 קנה מצוי

 רגלת גינה
 שומר פשוט

 שחליל שרוע
 שועל נפוצה-שיבולת

 שלמון יפו
  תולענית דוקרנית

 חגלה

 סיקסק

 עפרוני מצויץ

  פשוש
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  57 – 3נחל ברקאי 
 

 מנחל חצב עד נחל האלהמקטע:   שם           57:     מספר מקטע

 ק"מ 6.3: אורך המקטע

נחל ברקאי עובר במקטע זה בין שטחים חקלאיים : תיאור הסביבה והמקטע
 לשטחים בנויים, עד למפגש עם נחל האלה. 

 74, 731:  נקודות דיגום

לפי מפת יחידות הנוף של המשרד להגנת הסביבה, נחל ברקאי נמצא  :ערכי טבע
יחידת נוף שרון דרומי המוגדרת כבעלת ערכיות בינונית לבין יחידת נוף בגבול שבין 

 בינונית.-מישור פלשת המוגדרת כבעלת ערכיות נמוכה

 :מינים נדירים

 צומח: ברומית קצרת שיבולת

 עופות: 

בעיות סביבתיות הן בעיקר באזור המפגש עם נחל : מפגעים ובעיות סביבתיות
יש מי עודפים מהמאגר ומי תשטיפים מהמט"ש  האלה ליד מאגר ברקאי. באזור זה

  ומאזור התעשייה

 :מינים פולשים

; קיקיון מצוי; ירבוז ירוק שיבולת; ירבוז לבן; ירבוז מופשל; צומח: לכיד נחלים; קייצת
 טורי; אקליפטוס-סולנות זיתני; פספלון דו

 :המלצות

 לטפל במי התשטיפים ולמנוע זרימות לא מכוונות לנחלמומלץ 

 
 
 ושר מיניםע

  עופות  צומח

 20 מספר מינים 56 מספר מינים

 2 מספר מינים פולשים 9 מספר מינים פולשים

 0 מספר מינים נדירים 1 מספר מינים נדירים

 1 מספר מינים ספציפיים 7 מספר מינים ספציפיים

 9 מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 
 
 
 

 צילומים קרקעיים

 
 74חצור, נק'  נחל ברקאי ליד
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 731נחל ברקאי נק' 

 
 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אקליפטוס
 צבר מצוי

 קיקיון מצוי
 פטל קדוש

 ארכובית שבטבטית
 הגה מצוי
 טיון דביק

 ינבוט שדה
 אגמון ימי

 ארכובית כתמים
 בקיה תרבותית

 אבקנית-ברומית דו
 ברומית ספרדית

 ברומית עקרה
 ן מצויגדיל

 גזיר מזיק
 גזר זהוב

 גזר קיפח
 גרניון גזור
 דבשה במ
 צובא-דורת ארם

 דשא קיקויו
 זון אשון

 חוח עקוד
 חלמית מצויה

 חסת מצפן
 חפורית מוזרה

 חרדל לבן
  חרדל שדה

 חרצית עטורה
 טופח גדול

 יבלית מצויה
 שבולת-ירבוז ירוק
 ירבוז לבן

 ירבוז מופשל
 ירבוז שרוע

 אווז אשפתות-כף
 אווז לבנה-כף

 לחך אזמלני
 לכיד נחלים

 מלוח מפושק
 מעוג כרתי
 נירית קמה
 נשרן צפוף

 סולנום זיתני
 סלק מצוי

 עבקנה שכיח
 עקרב אירופי-עוקץ

 טורי-פספלון דו
 פרעושית ערבית

 קייצת במ
 קנה מצוי

 שומר פשוט
 שועל נפוצה-שיבולת

 שלמון יפו
  רניתתולענית דוק

 אנפת בקר

 בולבול

 בז מצוי

 דרור הבית

 דררה

 חיויאי

 ירקון

 מיינה

 נקר
סבכי שחור 

 ראש

 סיקסק

 עורב אפור

 עורבני

 עפרוני מצויץ

 פשוש

 צופית

 צוצלת

 קנית קטנה

 תור מצוי

  תור צווארון
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  4  – 1 גבעתינחל 
 

 תי עד הקצה הדרומי של מושב עזרמאגם גבעשם מקטע:             4:     מספר מקטע

 ק"מ 9.1: אורך המקטע

נחל גבעתי עובר בשטחים חקלאיים ונשפך לנחל לכיש : תיאור הסביבה והמקטע
בינונית במפת יחידות הנוף -הלום. המרחב מוגדר בערכיות אקולוגית נמוכה-באזור עד

 של המשרד להגנת הסביבה

 לא נבדק:  נקודות דיגום

 : ערכי טבע

 :ם נדיריםמיני

 צומח: 

 עופות: 

 : מפגעים ובעיות סביבתיות

 :מינים פולשים

 

 :המלצות

 

 
מפה
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  70  – 2 נחל גבעתי
 

 הלום ועד אגם גבעתי-מעדשם מקטע:             70:     מספר מקטע

 ק"מ 0.35: אורך המקטע

מקטע קצר של נחל גבעתי הכולל את אגם גבעתי ואת : תיאור הסביבה והמקטע
בור לנחל לכיש בעד הלום. המקטע כולל את המתלול שמעל לאגם גבעתי, שעליו החי

 הלום-, ממזרח יש שטחי חקלאות, ומסביב למקטע את פארק עד4יושב כביש 

 401, 41:  נקודות דיגום

אגם גבעתי והאזור שסביבו הם בעלי פוטנציאל לאתר טבע לשימור בעלי : ערכי טבע
 דת מקווה מים מכיוון שהוא מחזיק מים כל השנה. חיים אקווטיים ובעלי חיים בג

 :מינים נדירים

 צומח: זמזומית מצויה.

 עופות: חנקן אדום ראש ושרקרק מצוי.

  מאגר גבעתי מכוסה בחסת מים שהיא מין פולש: מפגעים ובעיות סביבתיות

 :מינים פולשים

 צומח: חסת מים

 :המלצות

 .המערכת האקולוגית באגם שיקום שללפנות את חסת המים מהמאגר ולאפשר 

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 8 מספר מינים 60 מספר מינים

 0 מספר מינים פולשים 1 מספר מינים פולשים

 0 מספר מינים נדירים 0 מספר מינים נדירים

 1 מספר מינים ספציפיים 10 מספר מינים ספציפיים

  מספר מינים מקננים  

 
 

 מפה
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 צילומים קרקעיים

 
 401חסת מים מכסה את מאגר גבעתי, נק' 

 
 

 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אקליפטוס
 אשל

 ערברבה שעירה
 פרזיון גדול

 רותם המדבר
 שנית גדולה

 יבלית מצויה
 לוף במ

 לופית מצויה
 לחך אזמלני

 לחך מצוי
 מוצית קוצנית

 בולבול

 ברכיה

 לבן חזה

 עורב אפור

 פשוש

 צוצלת
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 ארכובית שבטבטית
 הגה מצוי
 טיון דביק

 ינבוט שדה
 סירה קוצנית
 עכנאי שרוע

 צלף קוצני
 צמרנית סלעים

 אזנב מצוי
 ה גדולהאמית

 אספסת מפוצלת
 בוצין טבריה

 אנפין-חיטה רב-בן
 אבקנית-ברומית דו

 שועל-ברומית זנב
 ברומית מטאטא
 ברומית ספרדית

 ברומית עקרה
 ברקן סורי
 גדילן מצוי
 גזיר מזיק
 גזר קיפח

 סב מצוי-זקן
 זקנן שעיר

 חבלבל שדה
 חוח עקוד

 חלמית מצויה
 חסת מים

 חפורית פקעים
 חרדל לבן

  חרצית עטורה

 מעוג אפיל
 משיין גלילי

 מררית הגליל
 מררית מצויה
 ניסנית זיפנית

 נשרן צפוף
 סלק מצוי

 עשנן מטפס
 פרעושית ערבית

 קורטם דק
 קיפודן

 שומר פשוט
 שחליל שרוע

 על נפוצהשו-שיבולת
 שעורת בולבוסין

 שעורת תבור
  תלתן ארגמן

 קאק

  תור צווארון
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 21 - דגניםנחל 
 

 נחל דגניםשם מקטע:             21:     מספר מקטע

 ק"מ 6.1: אורך המקטע

-של נחל לכיש. הערוץ מתחיל בנחל דגנים הוא יובל משני : תיאור הסביבה והמקטע
 תל אל סוופיריד נתן ונשפך לנחל לכיש מצפון למרכז שפירא ליד 

 35:  נקודות דיגום

, במפת יחידות הנוף של בינונית –האזור מוגדר בערכיות אקולוגית נמוכה : ערכי טבע
ל אל סוופיר כל המרחב הוא שטח חקלאי אזור ת. מלבד המשרד להגנת הסביבה

 נטנסיביות. מעובד באי

 :מינים נדירים

 .נץ חלב צרפתי; חומעה מגובבת; חומעה מסולסלתצומח: 

 עופות: חנקן אדום ראש ושרקרק מצוי.

לאורך חלק גדול מערוץ נחל דגנים החקלאות צמודה אל : מפגעים ובעיות סביבתיות
  הנחל ורוחב הערוץ צר. 

 :מינים פולשים

 אסתר מרצעני; ירבוז שרוע; לכיד נחלים צומח: פרקינסוניה שיכנית; קיקיון מצוי;

 :המלצות

מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה 
 אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 7 מספר מינים 43 מספר מינים

 0 מספר מינים פולשים 5 מספר מינים פולשים

 0 מספר מינים נדירים 3 מינים נדיריםמספר 

 0 מספר מינים ספציפיים 10 מספר מינים ספציפיים

 6 מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 

 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 ינבוט עץ )לבן(
 פרקינסוניה שיכנית

 קיקיון מצוי
 תאנה

 ארכובית שבטבטית
 טיון דביק
 אגמון ימי

 נב מצויאז
 אמיתה גדולה
 אמיתה קיצית

 אספסת מצויה
 אסתר מרצעני
 בקיה תרבותית

 אבקנית-ברומית דו
 ברומית עקרה

 גדילן מצוי
 גזר קיפח

 גרניון גזור
 צובא-דורת ארם

  זון אשון

 חומעה יפה
 חומעה מגובבת

 חומעה מסולסלת
 חפורית מצויה

 חרדל שדה
 חרצית עטורה

 טופח גדול
 בלית מצויהי

 ירבוז שרוע
 אווז לבנה-כף

 לחך אזמלני
 לכיד נחלים
 מעוג כרתי

 מרגנית שדה
 חום\חלב צרפתי-נץ

 סרפד כדורים
 עבקנה שכיח

 פרעושית ערבית
 קרדריה מצויה

 רגלת גינה
 שומר פשוט

 שועל נפוצה-שיבולת
  שנית מתפתלת

 בולבול

 בז מצוי

 פשוש

 שחרור
שיחנית 

 קטנה

 ור מצוית

  תור צווארון
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  40 – דכריןנחל 
 

 נחל דכריןשם מקטע:             40:     מספר מקטע

 ק"מ 6.2: אורך המקטע

הנשפך אל נחל  גובריןנחל דכרין הוא ערוץ משני של נחל : תיאור הסביבה והמקטע
ות פסי הרכבת. מרבית הנחל אינו מוסדר והוא מתפתל בין הגבעות הנמוכליד  גוברין

ליד חורבת כישא הנמצאת  6של אזור מושב נחלה. נחל דכרין מתחיל ממזרח לכביש 
מ' מעל פני הים. הגבעות המתונות שמסביב משמשות  150-על גבעה בגובה של כ

 כשטחי גד"ש בעל ושלחין. 

 56, 55, 54:  נקודות דיגום

דבר . 6נחל דכרין הוא נחל שלא הוסדר ברובו, מלבד באזור כביש : ערכי טבע
, נמצאת 6ממזרח לכביש המסביר את עושר מיני הצמחים הגבוהה שנמצא במקטע זה. 

שדרת עצי אשל משני צידי הנחל, בחלקו המערבי של הערוץ הוא עובר בין הגבעה 
שעליה יושב מושב נחלה לבין גבעה נוספת המפרידה בינו לנחל גוברין. קטע זה של 

 הנחל אינו מוסדר. 

 :מינים נדירים

 ברומית קצרת שיבולים; קחוון ארץ ישראלי; : צומח

 ופות: ע

 : מפגעים ובעיות סביבתיות

 :מינים פולשים

 מינים פולשים: לכיד נחלים; ירבוז שרוע

 :המלצות

 לטפל במינים הפולשים למניעת התפשטותםמומלץ 

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

  מספר מינים 91 מספר מינים

  מינים פולשים מספר 2 מספר מינים פולשים

  מספר מינים נדירים 1 מספר מינים נדירים

  מספר מינים ספציפיים 26 מספר מינים ספציפיים

  מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 צילומים קרקעיים

 
 55נחל דכרין, נק' 
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 55נחל דכרין, נק' 

 
 56נחל דכרין, נק' 

 
 

 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 ינבוט עץ )לבן(
 אשל

 שיזף מצוי
 אטד אירופי

 ארכובית שבטבטית
 טיון דביק

 ינבוט שדה
 סירה קוצנית
 שברק קוצני

 שרעול שעיר
 אגמון ימי

 גדי צהובה-אוזן
 אמיך קוצני

 אספסת מצויה

 טופח גדול
 טופח ירושלים
 טוריים מצוים
 יבלית מצויה

 ירבוז שרוע
 כלך מצוי

 אווז לבנה-כף
 כרבולת מצויה
 כרבולת קטנה

 לוף במ
 לחך מצוי

 לכיד נחלים
 מלעניאל מצוי

 מעוג כרתי
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 כנפות מצויות-ארבע
 בקיה תרבותית

 בקית כלאיים
 אבקנית-ברומית דו

 ברומית מטאטא
 מית ספרדיתברו

 ברומית עקרה
 שבולית-ברומית קצרת

 ברקן סורי
 גדילן מצוי

 גומא פקעים
 גזר זהוב

 גזר קיפח
 גרניון גזור

 דבשה הודית
 דרדר מצוי

 זון אשון
 שנתי-זון רב

 עקרב שיכני-זנב
 שועל ארוך-זנב

 זקנן שעיר
 חבלבל שדה

 חוח עקוד
 חומעה במ חש

 חומעה יפה
 נשןחלבלוב משו

 חפורית מוזרה
 חפורית מצויה

 חפורית פקעים
 חצב מצוי

 חרדל לבן
  חרחבינה מכחילה

 חלב מונפלייני-בהמר
 מרגנית שדה
 מרור מכחיל

 מרקולית מצויה
 נירית קמה

 סלסילה מצויה
 עוקצר מצוי

 עירית גדולה
 פרעושית ערבית

 קורטם דק
 קחוון ארצישראלי

 קחוון מצוי
 קיפודן

 קנה מצוי
 קרדה מכסיפה
 קרדריה מצויה
 שברק מלבין

 שברק משובל
 שומר פשוט

שועל -שיבולת
 רקתמתפ

 שועל נפוצה-שיבולת
 שלמון יפו

 שעורה מכחילה
 שעורה נימית

 שעורת בולבוסין
 שעורת תבור

 שעלב במ
 שעמון מצולע
 תלתן ארגמן
 תלתן ווילוב

  תלתן חקלאי
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  15 – חצבנחל 
 

 נחל חצבשם מקטע:             15:     מספר מקטע

 ק"מ 3.3: אורך המקטע

נחל חצב הוא יובל משני של נחל ברקאי הנשפך אל נחל : טעתיאור הסביבה והמק
ברקאי מדרום למושב חצב. הנחל עובר בתוך הישוב ומושפע מהסביבה הבנויה בה הוא 

 עובר.

 מסביב לנחל ולכל אורכו ישנם שטחים חקלאיים. 

 72:  נקודות דיגום

ינונית, במפת ב –האזור מוגדר בערכיות אקולוגית נמוכה  :מינים נדירים: ערכי טבע
 יחידות הנוף של המשרד להגנת הסביבה

 צומח: 

 עופות: 

: שטחי החקלאות סוגרים על הנחל, במיוחד בחלק מפגעים ובעיות סביבתיות
המזרחי. שם הכרמים נמצאים על גדת הערוץ. בכמחצית מהמקטע רוחב הערוץ 

 מטר.  20-האקולוגי הוא פחות מ

 :מינים פולשים

 ולנום זיתניצומח: קיקיון מצוי; ס

 עופות:

 :המלצות

מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה 
 אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 6 מספר מינים 25 מספר מינים

 1 מספר מינים פולשים 2 מספר מינים פולשים

 0 ר מינים נדיריםמספ 0 מספר מינים נדירים

 0 מספר מינים ספציפיים 1 מספר מינים ספציפיים

  מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 צילומים קרקעיים

 
 72נחל חצב, נק' 

 
 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 קיקיון מצוי
 ארכובית שבטבטית

 ינבוט שדה
 אגמון ימי

 אמיתה גדולה
 אבקנית-ברומית דו

 ברומית עקרה
 ברקן סורי
 גדילן מצוי

 דשא קיקויו
 זון אשון

  חבלבל שדה

 חרדל לבן 
 חרצית עטורה
 יבלית מצויה
 לחך אזמלני

 מעוג כרתי
 משיין גלילי
 מרור מכחיל
 סולנום זיתני

 עולש מצוי
 שועל נפוצה-שיבולת

 שעורה מכחילה
 שעורת בולבוסין
  תולענית דוקרנית

 בולבול

 ור הביתדר

 ירקון

 מיינה

 עורב אפור

  צוצלת
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  45 – חרוביתנחל 
 

 נחל חרוביתשם מקטע:             45:     מספר מקטע

 ק"מ 2.6: אורך המקטע

נחל חרובית הוא יובל קצר של נחל ברקאי. הנחל מתחיל : תיאור הסביבה והמקטע
לנחל יש שטחי חקלאות  ביער חרובית ונשפך לנחל ברקאי מצפון לכפר מנחם. מסביב

 ובעיקר גד"ש.  

 68:  נקודות דיגום

במפת יחידות הנוף של המשרד להגנת הסביבה האזור מוגדר בערכיות : ערכי טבע
 ממערב לכביש הכניסה לכפר מנחם יש סבך קנה סביב הנחלבינונית. 

 :מינים נדירים

 צומח: 

 עופות: 

 : מפגעים ובעיות סביבתיות

 :מינים פולשים

 ח: שיטה כחלחלה; דטורה; ירבוז לבן; לכיד נחליםצומ

 :המלצות

 מומלץ לטפל במינים הפולשים שנמצאים לאורך הנחל למניעת התפשטות

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 9 מספר מינים 41 מספר מינים

 0 מספר מינים פולשים 4 מספר מינים פולשים

 0 מספר מינים נדירים 0 מספר מינים נדירים

 1 מספר מינים ספציפיים 9 מינים ספציפייםמספר 

 3 מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 

 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 שיטה כחלחלה
 עלים-אספרג ארך
 ינבוט שדה
 אזנב מצוי

 אספסת מצויה
 אבקנית-ברומית דו

 ברומית ספרדית
 ברומית עקרה

 גדילן מצוי
 גזר זהוב

 קיפח גזר
 דבקה זיפנית

 צובא-דורת ארם
 דטורה במ
 דרדר מצוי

 זון אשון
 חבלבל שדה
 חבלבל שעיר

 חוח עקוד
 חסת מצפן

 חפורית מצויה
 חפורית פקעים

  חרדל לבן

 ירבוז לבן
 לכיד נחלים
 מעוג כרתי
 מרור גינה

 מרור מכחיל
 מרקולית מצויה

 נירית קמה
 סולנום שחור
 סולנום שעיר

 עגבניה
 עקרב אירופי-עוקץ

 עוקצר מצוי
 עלקת במ
 קנה מצוי
שועל -שיבולת

 מתפרקת
 שועל נפוצה-שיבולת

 תולענית דוקרנית
  תלתן אלכסנדרוני

 בולבול

 דרור הבית

 חיויאי

 סנונית מערות

 עפרוני מצויץ

 פשוש

 קנית קטנה

 תור מצוי

  תור צווארון
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  42 – יואבנחל 
 

 נחל יואבשם מקטע:             42:     מספר מקטע

 ק"מ 10.9: אורך המקטע

הוא מנקז את אזור  .יואב הוא יובל משני של נחל לכיש והמקטע נחלתיאור הסביבה 
ניר ח"ן, נהורה, שחר ועוצם ונשפך לנחל לכיש מצפון ליער קרתיה. מצידי הנחל 

 חקלאות ובעיקר גד"ש.

 102, 101, 100:  נקודות דיגום

בינונית במפת יחידות הנוף  –האזור מוגדר כבעל ערכיות אקולוגית נמוכה : ערכי טבע
של המשרד להגנת הסביבה. אתר בעל פוטנציאל לערכיות טבע גבוהה היא מחצבת 

עוצם. המחצבה נחצבה בסלע הכורכר וכיום יש בה שני גופי מים, שמקבלים את 
 מימיהם כנראה בעיקר ממי תהום.

 :מינים נדירים

 .קחוון הגלילומח: צ

 עופות: חנקן אדום ראש ושרקרק מצוי.

לאורך חלקים ארוכים  : שטחי החקלאות סוגרים על הנחלמפגעים ובעיות סביבתיות
 , מהמקטע

 :מינים פולשים

 טורי-צומח: ירבוז לבן; אקליפטוס; פסיפלון דו

 :המלצות

ץ מבחינה מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערו
 אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.

מומלץ לבחון שיקום של מחצבת עוצם ליצירת בית גידול מתאים לבעלי חיים 
 חיים ועופות מים-אקוווטיים, דו

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

  מספר מינים 78 מספר מינים

  מספר מינים פולשים 3 מספר מינים פולשים

  מספר מינים נדירים 1 ריםמספר מינים נדי

  מספר מינים ספציפיים 24 מספר מינים ספציפיים

  מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 

 צילומים קרקעיים

 
 100מחצבת עצם, ליד נחל יואב, נק' 
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 102זרימה בנחל יואב, כנראה ביוב, נק' 

 
 

 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אקליפטוס
 אשל

 תאנה
 אטד אירופי
 שנית גדולה

 ארכובית שבטבטית
 טיון דביק

 שברק קוצני
 אגמון ימי
 אזנב מצוי

 אספסת במ
 אספסת מצויה

 כנפות מצויות-ארבע
 ארכובית כתמים

 בוצין במ
 בקיה צרפתית

 בקיה תרבותית
 אבקנית-ברומית דו

 שועל-ברומית זנב
 ברומית מטאטא

 ברומית עקרה
 מים ברוניקת

 ברקן סורי
 גדילן מצוי
 גזיק דקיק
 גזיר מזיק
 גזר קיפח

 גרניון גזור
 דבקה זיפנית

 טופח גדול
 ח ירושליםטופ

 יבלית מצויה
 ירבוז לבן

 כליינית מצויה
 זאב אירופית-כף

 ישראלי-לוף ארץ
 לחך אזמלני

 לחך מצוי
 פר איטלקית-לשון

 מעוג אפיל
 מעוג כרתי

 חסידה חלמיתי-מקור
 מרור מכחיל

 נורית מלל
 קרנית-ניסנית דו
 סלק מצוי

 עבדקן מצוי
 עוקצר מצוי
 טורי-פספלון דו

 שית ערביתפרעו
 חתול מצויות-צפרני

 צפרנית מגוונת
 קחוון הגליל

 קיפודן
 קנה מצוי

 קרדה דרומית
 קרדה מכסיפה

 שומר פשוט
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 דבשה במ
 צובא-דורת ארם

 חבלבל עדין
 חבלבל שדה

 חוח עקוד
 חומעה במ
 חומעה יפה

 חלבלוב משונשן
 חפורית מצויה

 חפורית פקעים
 חרדל לבן

 חרדל שדה
  חרצית עטורה

שועל -שיבולת
 מתפרקת

 שועל נפוצה-שיבולת
 שלמון יפו

 שנית מתפתלת
 שעורת בולבוסין

 שעורת תבור
  תולענית דוקרנית
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  16 – מחצבות קדמהנחל 
 

 נחל מחצבות קדמהשם מקטע:             16:     ר מקטעמספ

 ק"מ 4: אורך המקטע

נחל מחצבות קדמה מתחיל במחצבות קדמה ונשפך לנחל  :תיאור הסביבה והמקטע
האלה ממזרח למאגר תימוריםץ הנחל עובר בשטח חקלאי של מטעים וגד"ש. תוואי 

 הנחל מלא בצמחייה שכולל קנה וצמחים אחרים

 791, 79:  יגוםנקודות ד

בינונית במפת יחידות  –אזור הנחל מוגדר כבעל ערכיות אקולוגית נמוכה : ערכי טבע
 הנוף של המשרד להגנת הסביבה. 

 :מינים נדירים

 חומעה מסולסלת; חומעה מגובבתצומח: 

 עופות:.

לאורך חלק מהמקטע החקלאות צמודה אל הנחל דבר : מפגעים ובעיות סביבתיות
הפתוח לתנועה של בעלי חיים, בחלק מהמקטע נזרקה פסולת בניין  שמצר את מרחב

  בסמוך לנחל.

 :מינים פולשים

 צומח: ירבוז שרוע; לכיד נחלים; קוכיה הודית; קייצת

 

 :המלצות

 לפנות את פסולת הבניין שקרובה לנחל, 

מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה 
 ל ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.אקולוגית ע

 
 
 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

  מספר מינים 73 מספר מינים

  מספר מינים פולשים 4 מספר מינים פולשים

  מספר מינים נדירים 2 מספר מינים נדירים

  מספר מינים ספציפיים 12 מספר מינים ספציפיים

  מספר מינים מקננים  

 
 

 מפה
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 עייםצילומים קרק

 
 791נחל מחצבות קדמה, מצד ימין מטעים, נק' 
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 791נחל מחצבות קדמה, נק' 

 
 79נחל מחצבות קדמה, נק' 

 
 79נחל מחצבות קדמה, פסולת בנין, נק' 
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 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אלה אטלנטית
 חרוב מצוי

 תות
 ערברבה שעירה

 ארכובית שבטבטית
 הגה מצוי
 טיון דביק

 ינבוט שדה
 סירה קוצנית

 פיגמית מצויה
 שרעול שעיר

 אזנב מצוי
 בקיה תרבותית

 אבקנית-ברומית דו
 ברומית ספרדית

 ברקן סורי
 גדילן מצוי

 גזר זהוב
 גזר קיפח

 גרניון גזור
 דבקה זיפנית

 צובא-דורת ארם
 דחן זוחל

 דרדר קיפח
 זקנן שעיר

 חבלבל שדה
 חוח עקוד

 חומעה יפה
 חומעה מגובבת

 חומעה מסולסלת
 חלמית מצויה

 חסת מצפן
 חפורית מצויה

 חצב מצוי
 חרדל לבן

  חרדל שדה

 טופח גדול
 טופח ירושלים

 יבלית מצויה
 ירבוז שרוע

 ירוקת חמור
 אווז לבנה-כף

 לוף במ
 לחך אזמלני

 לחך מצוי
 לכיד נחלים

 לפתית מצויה
 מוצית קוצנית

 ח מפושקמלו
 מעוג אפיל
 מעוג כרתי

 משיין גלילי
 מרור גינה

 נירית קמה
 נרקיסי)חבצלת?(תרבותי

 סולנום שחור
 סלק מצוי

 עבקנה שכיח
 עולש מצוי

 קוכיה הודית
 קורטם דק
 קחוון מצוי
 קייצת במ

 קיפודן
 קיצנית כרתית

 קנה מצוי
 שברק דביק
 שברק סצילי
 שומר פשוט

 מתפרקת שועל-שיבולת
 שועל נפוצה-שיבולת

 שלמון יפו
  תלתן ארגמן
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  29 – מראשהנחל 
 

 נחל מראשהשם מקטע:             29:     מספר מקטע

 ק"מ 9.7: אורך המקטע

נחל מראשה עובר בין גבעות השפלה ונשפך לנחל לכיש : תיאור הסביבה והמקטע
ילות אנושית, חקלאות בעיקר מצפון למושב לכיש. לכל אורך עמק הנחל ישנה פע

כרמים וגד"ש ופעילות אחרת. בחלקו המרכזי של הנחל נמחק ערוץ הנחל על ידי שדה 
. בתחתית הגבעות יש גד"ש. באזור הכרמים השטחים החקלאים צמודים אל הנחל

חורש ים תיכוני מדוכא של עצי אלון ושיחי אלת מסטיק, ובראשי הגבעות צמחיית בתה 
 נמוכה.

 7:  דיגוםנקודות 

במפת יחידות הנוף של המשרד להגנת הסביבה מוגדר האזור בערכיות : ערכי טבע
 אקולוגית גבוהה ביותר, ואזור החיבור לנחל לכיש בערכיות אקולוגית גבוהה קיצונית. 

 במרכז הנחל, מתחת לחורבת שקופה ישנה חורשת אקליפטוסים

 :מינים נדירים

 צומח: 

 עופות: 

 : שטחי החקלאות סוגרים על הנחל יבתיותמפגעים ובעיות סב

 :מינים פולשים

 

 :המלצות

מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה 
 אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.

 
 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

  מספר מינים 16 מספר מינים

  פולשיםמספר מינים  1 מספר מינים פולשים

  מספר מינים נדירים 0 מספר מינים נדירים

  מספר מינים ספציפיים 2 מספר מינים ספציפיים

  מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 

 צילומים קרקעיים

 
 7חורשת איקליפטוסים בנחל מארשה, ליד נקודה 

 
 7כרם ענבים בנחל מראשה ליד נקודה 
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 רשימת מינים

  ני עופותמי  מיני צומח

 אקליפטוס
 אשחר א"י
 זית אירופי
 חרוב מצוי
 שקד מצוי

 אספרג חורש
 פרזיון גדול
 אזנב מצוי
 גזיר מזיק

 גרניון ארגמן
 דבקה זיפנית
 יבלית מצויה

 מעוג כרתי
 נשרן דוחן

 סרפד כדורים
  שעורת תבור
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  43 – פולנחל 
 

 נחל פולטע:  שם מק           43:     מספר מקטע

 ק"מ 3.7: אורך המקטע

פול עובר בין גבעות השפלה ונשפך לנחל גוברין : נחל תיאור הסביבה והמקטע
, והעמקים בינהן כשטחי בעיקר כשטח מרעה לבקר ותמשמש הגבעותממערב לגלאון. 

חורש ים תיכוני מדוכא של עצי אלון ושיחי אלת שרידי . בתחתית הגבעות יש גד"ש
 שי הגבעות צמחיית בתה נמוכה.מסטיק, וברא

 61, 60:  נקודות דיגום

ידות נוף של המשרד להגנת הסביבה, נחל פול מוגדר ברובו : לפי מפת יחערכי טבע
-בערכיות אקולוגית גבוהה ביותר, וחלקו המערבי מוגדר כערכיות אקולוגית נמוכה

 בינונית. 

 :מינים נדירים

 צומח: זמזומית מצויה.

 ם ראש ושרקרק מצוי.עופות: חנקן אדו

ישנם קטעים לאורך הנחל שבהם שטחי הגד"ש סמוכים : מפגעים ובעיות סביבתיות
  מאד לערוץ, אולם לאורך רוב הנחל רוחב הערוץ תקין

 :מינים פולשים

 

 :המלצות

מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה 
 ערוץ הזרימה.אקולוגית על ידי נטיעות בצידי 

 
 
 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

  מספר מינים 70 מספר מינים

  מספר מינים פולשים 0 מספר מינים פולשים

  מספר מינים נדירים 0 מספר מינים נדירים

  מספר מינים ספציפיים 16 מספר מינים ספציפיים

  מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 

 צילומים קרקעיים

 
 60ול בין שני שדות, נק' נחל פ

 
 61נחל פול, שטח מרעה, נק' 
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 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אשחר א"י
 אלת מסטיק

 אספרג חורש
 פואה מצויה
 פרזיון גדול

 שרביטן מצוי
 ארכובית שבטבטית

 ינבוט שדה
 סירה קוצנית

 עלים-עקרב עגול-עוקץ
 צלף קוצני

 צמרנית סלעים
 צנישברק קו

 שרעול שעיר
 אזנב מצוי

 אנפין-חיטה רב-בן
 ישראלית-בקיה ארץ

 ברומית אזמלנית
 שועל-ברומית זנב

 ברומית מטאטא
 ברומית ספרדית

 ברומית עקרה
 ברקן סורי
 גדילן מצוי
 גזיר מזיק
 גזר קיפח

 גרניון ארגמן
 גרניון עגול

 דבקה זיפנית
 נחש סורית-דלעת

 דרדר מצוי
 וןזון אש

 סב מצוי-זקן
 חבלבל שדה
 חבלבל שיח

 חוח עקוד
  חלבלוב משונשן

 חפורית מוזרה
 חפורית מצויה

 חפורית פקעים
 חרדל לבן
 טופח גדול

 טופח ירושלים
 יבלית מצויה

 כתלית פורטוגלית
 לופית מצויה

 לחך כרתי
 לחך מצוי

 מוצית קוצנית
 מרור גינה

 נוצנית כדורית
 נשרן דוחן
 נשרן צפוף

 סלסילה מצויה
 עוקצר מצוי

 עירית גדולה
 עכובית גלגל
 ציבורת הרים

 שיבולת-צלבית ארוכת
 קורטם דק

 קיפודן
 קיצנית כרתית

 עלים-קיקסיה עגולת 
 קצח ריסני

 שומר פשוט
 שועל נפוצה-שיבולת

 שעורת בולבוסין
 שעורת תבור

 שפרירה קשקשנית
  תגית מצויה
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  6 – סנסןל נח
 

 נחל סנסןשם מקטע:             6:     מספר מקטע

 ק"מ 11.2: אורך המקטע

נחל סנסן יורד מהרי ירושלים לגבעות השפלה. הנחל יורד : תיאור הסביבה והמקטע
הנחל עובר דרך הרי מאזור צור הדסה ונשפך לנחל האלה מדרום מזרח לנתיב הל"ה. 

 הנחל ומתחילות גבעות השפלה.נפתח עמק  35ירושלים וליד כביש 

האזור מכוסה בחורש ים תיכוני שהולך ונהיה סבוך יותר ככל שעולים מזרחה במעלה 
 ההרים.

 בחלק התחתון של הנחל לקראת המפגש עם נחל האלה יש שטחי גד"ש.

 89:  נקודות דיגום

ת. מוגדרים ההרים כבעלי ערכיות אקולוגית גבוהה קיצוני 89מעל נקודה : ערכי טבע
מתחת לה מוגדר השטח במפת יחידות הנוף של המשרד להגנת הסביבה כבעל 

 ערכיות גבוהה ביותר.

 

 :מינים נדירים

 חומעה מגובבת; חטמית גליליתצומח: 

 .עופות: חנקן אדום ראש

 : מפגעים ובעיות סביבתיות

 :מינים פולשים

 

 :המלצות

את הערוץ מבחינה מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב 
 אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 9 מספר מינים 101 מספר מינים

 0 מספר מינים פולשים 0 מספר מינים פולשים

 1 מספר מינים נדירים 2 מספר מינים נדירים

 0 מספר מינים ספציפיים 54 מספר מינים ספציפיים

 3 מקנניםמספר מינים   
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 מפה

 
 

 צילומים קרקעיים

 
 89נחל סנסן, נק' 

 
 89נחל סנסן, נק' 
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 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אלה ארצישראלית
 אלון מצוי

 אשחר א"י
 לבנה רפואי
 עוזרר קוצני

 אספרג חורש
 זלזלת קנוקנות

 פואה מצויה
 קידה שעירה

 אברהם מצוי-שיח
 דביקהשלהבית 

 שרביטן מצוי
 אזוב מצוי

 ברזילון ריסני
 געדה מצויה
 זוטה צפופה

 סירה קוצנית
 עכנאי שרוע

 צלף קוצני
 צמרנית סלעים

 קערורית סגולה
 אזנב מצוי

 בוצין טבריה
 אנפין-חיטה רב-בן

 ברומית מטאטא
 ברומית עקרה

 ברקן סורי
 גדילן מצוי
 גזיק דקיק

 גזר מצוי
 גזר קיפח

 קרניים כרמלי-דל
 מכבים אדום-דם

 דרדית מצויה
 דרדר מצוי

 זון אשון
 שועל ארוך-זנב

 שבולת-זקניים כפולי
 זקנן שעיר

 חגווית שעירה
 חומעה מגובבת

 חטמית גליל
 חטמית זיפנית

 חיטה פליטת תרבות
 חלבלוב מצוי

 חסת מצפן
 חפורית מצויה

  חרדל לבן

 חרחבינה מגובבת
 ה מכחילהחרחבינ

 כוכבן מצוי
 כמנון כרתי
 כמנון קיפח

 כרבה ספרדית
 לחך מצוי

 לפתית מצויה
 מוצית קוצנית
 מסרק איברי

 מעוג אפיל
 מעוג כרתי

 חסידה גדול-מקור
 מרוות יהודה
 מרור מכחיל

 מרקולית מצויה
 מררית הגליל

 נזמית לבנה
 ניסנית ארצישראלית

 ניסנית זיפנית
 נירית קמה

 נשרן מכחיל
 נשרן צפוף

 סרפד כדורים
 עירית גדולה
 עכובית גלגל

 פעמונית קיפחת
 פרג אגסני

 שיבולת-צלבית ארוכת
 חתול א"י-צפרני

 צפרנית ענפה
 קורטם דק
 קחוון מצוי

 קיטה רתמית
 קיפודן

 קיצנית כרתית
 קיקסיה מצרית

 קצח ריסני
 קרדה מכסיפה

 שברק דביק
 שום גבוה

 ר פשוטשומ
 שופרית כרתית

 שועל נפוצה-שיבולת
 שלמון יפו

 שעורת בולבוסין
 שעורת תבור
 שערור שעיר

 בולבול
חנקן אדום 

 ראש

 ירקון
סבכי שחור 

 ראש

 עורבני

 פשוש

 שחרור

 תור מצוי

  תור צווארון
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 שפרירה קשקשנית
 מלען מצוי-תלת

 תלתן ארגמן
 תלתן חדוד

  תלתן כוכבני
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  33 – קומםנחל 
 

 נחל קומםשם מקטע:             33:     מספר מקטע

 ק"מ 5.7: אורך המקטע

נחל קומם הוא יובל קטן של נחל לכיש. נחל קומם זורם : תיאור הסביבה והמקטע
הנחל  עד לנחל לכיש ונשפך אליו ליד מאגר נגבה. 40מאזור צומת קוממיות שעל כביש 

 . הנחל עובר בשטחים חקלאיים בעיקר שטחי גדשוממיות. עובר ליד זבדיאל, אלומה וק

 34, 33:  נקודות דיגום

המרחב כולו מוגדר  : לפי מפת יחידות נוף של המשרד להגנת הסביבהערכי טבע
 .בינונית -כערכיות אקולוגית נמוכה 

 :מינים נדירים

 צומח:

 ושרקרק מצוי. חמריה; סבכי קוציםעופות: 

  לרוב אורכו.  : שטחי החקלאות סוגרים על הנחלתמפגעים ובעיות סביבתיו

 :מינים פולשים

 צומח: אזדרכת מצויה; ירבוז לבן; ירבוז שרוע; לכיד נחלים; שיטה כחלחלה; קייצת

 עופות: מיינה

 :המלצות

מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה 
 זרימה.אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ ה

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 16 מספר מינים 58 מספר מינים

 1 מספר מינים פולשים 6 מספר מינים פולשים

 3 מספר מינים נדירים 0 מספר מינים נדירים

 3 מספר מינים ספציפיים 11 מספר מינים ספציפיים

 6 מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 

 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 איזדרכת מצויה
 שיטה כחלחלה

 ארכובית שבטבטית
 טיון דביק

 ינבוט שדה
 שברק קוצני

 שרעול שעיר
 אזנב מצוי

 כנפות מצויות-ארבע
 בקיה תרבותית

 אבקנית-ברומית דו
 ברומית ספרדית

 ברומית עקרה
 ברקן סורי
 גדילן מצוי
 גזר קיפח

 דבקה זיפנית
 דבקה משולשת

 צובא-רת ארםדו
 זון אשון

 חבלבל שדה
 חוח עקוד

 חומעה במ
 חומעה במ חש

 חומעה יפה
 חלבלוב משונשן

 חמציץ נטוי
 חפורית מוזרה
  חפורית מצויה

 חפורית פקעים
 חרדל לבן

 טופח גדול
 טופח ירושלים

 יבלית מצויה
 ירבוז לבן

 ירבוז שרוע
 ירוקת חמור

 אווז לבנה-כף
 לחך אזמלני

 כיד נחליםל
 פר איטלקית-לשון

 מעוג כרתי
 חסידה חלמיתי-מקור

 מרור מכחיל
 נזמית לופתת

 נשרן דוחן
 סלק מצוי

 עקרב אירופי-עוקץ
 עוקצר מצוי

 עשנן מטפס
 פרג אגסני

 פרעושית ערבית
 חתול מצויות-צפרני

 קייצת במ
 שברק סצילי
 שומר פשוט

 שועל נפוצה-שיבולת
  שלמון יפו

 מצוי בז

 דרור הבית

 חוחית

 חמריה

 ירקון

 לבן חזה

 מיינה

 סבכי קוצים

 עורב אפור

 עפרוני מצויץ

 פשוש

 שחרור
שיחנית 

 קטנה

 שרקרק מצוי

 תור מצוי

  תור צווארון
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  32 – שחריהנחל 
 

 נחל שחריהשם מקטע:             32:     מספר מקטע

 ק"מ 1.5: אורך המקטע

נחל שחריה הוא נחל קצר המהווה יובל משני של נחל  :והמקטע תיאור הסביבה
הנחל מנקז את חלקו הצפוני והמערבי של יער המלאכים וזורם בעמק בין גבעות  .לכיש

השפלה. הגבעות שאינן נטועות ביער קק"ל מכוסות בצמחיית בתה. בעמק יש שטחי 
 גד"ש. 

 1:  נקודות דיגום

מוגדרות כבעלות ערכיות אקולוגית גבוהה ביותר  גבעות השפלה באזור זה: ערכי טבע
מוגדר כבעל של נחל לכיש לפי מפת יחידות נוף של המשרד להגנת הסביבה. העמק 

 תר(.ערכיות גבוהה קיצונית )הרמה הגבוהה ביו

 :מינים נדירים

 צומח: זמזומית מצויה.

 עופות: חנקן אדום ראש ושרקרק מצוי.

לאורך חלקים  חקלאות סוגרים על הנחל: שטחי המפגעים ובעיות סביבתיות
  מהמקטע.

 :מינים פולשים

 עופות: דררה; מיינה

 :המלצות

מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה 
 אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.

 
 עושר מינים

  עופות  צומח

 11 מספר מינים 52 מספר מינים

 2 מספר מינים פולשים 0 נים פולשיםמספר מי

 0 מספר מינים נדירים 0 מספר מינים נדירים

 2 מספר מינים ספציפיים 11 מספר מינים ספציפיים

 5 מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 

 צילומים קרקעיים

 
 שדה חיטה בנחל שחריה

 
 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 ארכובית שבטבטית
 ינבוט שדה

 סירה קוצנית
 עכנאי שרוע

 צמרנית סלעים

 טופח ירושלים
 טרשנית שרועה

 יבלית מצויה
 כרבולת מצויה

 שרשים-כתמה עבת

 בולבול

 דררה

 חיויאי

 מיינה

 נץ מצוי
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 אזנב מצוי
 אספסת קעורה

 אפון קיפח
 בקיה תרבותית

 ברומית אזמלנית
 שועל-ברומית זנב

 ברומית מטאטא
 ברומית עקרה

 גדילן מצוי
 גזיק דקיק
 גזיר מזיק
 גזר קיפח

 גרניון ארגמן
 דבקה זיפנית

 סב מצוי-זקן
 חבלבל שדה

 ח עקודחו
 חסת מצפן

 חפורית מצויה
 חפורית פקעים

  חרדל לבן

 מוצית קוצנית
 מרור מכחיל

 מרקולית מצויה
 מררית הגליל

 נירית קמה
 עשנן מטפס

 שיבולת-צלבית ארוכת
 קורטם דק

 קיפודן
 קצח ריסני

 ה מכסיפהקרד
 שברק במ

 שברק משובל
 שומר פשוט

שועל -שיבולת
 מתפרקת

 שועל נפוצה-שיבולת
 שעורת בולבוסין

 שעורת תבור
 תלתן ארגמן
 תלתן חקלאי
  תלתן תריסני

 עורבני

 פשוש

 צוצלת

 קאק

 תור מצוי

  תור צווארון
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  26 – שלווהנחל 
 

 נחל שלווהשם מקטע:             26:     מספר מקטע

 ק"מ 6.6: אורך המקטע

נחל שלווה הוא יובל משני של נחל נעם. הנחל מתחיל ליד : תיאור הסביבה והמקטע
מדרום למושב נעם וממשיך צפונה עד שהוא נשפך לנחל נועם בתוך אזור  6כביש 

 .של קריית גת ההתעשיי

. שאר המרחב הוא מרחב חקלאי ושטחי גד"ש מטעים נועםבדרכו הנחל עובר דרך יער 
 וחממות ממלאים את המרחב. 

 17, 161, 16:  נקודות דיגום

 מחצבה / מערה שקרסה בחלק הדרומי. .יער נועם, בצפון המקטע: ערכי טבע

במקטע זה נערכה השוואה בעושר מיני צומח בין קטע נחל שצמוד לשטח גד"ש לבין 
מיני צומח. במקטע  16טח לא מעובד. במקטע המעובד נמצאו מקטע שנמצא צמוד לש

מינים. במקטע הלאו מעובד נמצא מין אנדמי  25 –יותר מינים  50%הלא מעובד נמצאו 
 אחד. במקטע המעובד לא נמצאו בכלל. 

 :מינים נדירים

 צומח: קחוון הגליל; 

 עופות: חנקן אדום ראש ושרקרק מצוי.

נם מספר קטעים לאורך המקטע בהם שטחי יש: מפגעים ובעיות סביבתיות
החקלאות צמודים לנחל ורוחב הערוץ צר מאד. אולם לאורך רוב המקטע רוחב הערוץ 

בתוך יער נועם ישנן ערמות רבות של פסולת בנין ופסולת אחרת  .סביר לדעתי
  שהושלכה ביער

 :מינים פולשים

 צומח: אקליפטוס; שיטה כחלחלה

 :המלצות

שטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה מומלץ להרחיק את ה
  אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.

 לפנות את הפסולת מיער נועם ולהגביר את האכיפה

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 9 מספר מינים 50 מספר מינים

 0 מספר מינים פולשים 2 מספר מינים פולשים

 0 פר מינים נדיריםמס 1 מספר מינים נדירים

 1 מספר מינים ספציפיים 12 מספר מינים ספציפיים

 6 מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 צילומים קרקעיים

 
 16שדות חיטה משני צידי נחל שלווה, נק' 

 
 161צמחייה בערוץ נחל שלווה, נק' 
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 17פסולת בנין ביער נעם, נק' 

 
 17ערוץ נחל שלווה ביער נעם, נק' 

 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 אקליפטוס
 שיטה כחלחלה

 שיזף מצוי
 אטד אירופי

 ארכובית שבטבטית
 שברק קוצני
 בוצין טבריה

 בקית כלאיים
 עשנן א"י-בר

 אבקנית-ברומית דו
 ברומית ספרדית

 ברומית עקרה
 גדילן מצוי
 גזיר מזיק

 גרניון ארגמן
 פרי-דמומית קטנת

 ר מצוידרד
 חבלבל כפני
 חבלבל שדה
 חבלבל שיח

 חבלבל שעיר
 חוח עקוד

 חלבלוב מרושת
 חפורית פקעים

  חרדל לבן

 רצית עטורה
 טופח גדול

 טופח ירושלים
 כליינית מצויה

 כלך מצוי
 כרבולת מצויה

 ישראלי-לוף ארץ
 לופית מצויה

 פר סמורה-לשון
 מרור מכחיל

 נשרן צפוף
 סרפד כדורים

 עולש מצוי
 עירית גדולה
 עכובית גלגל

 קורטם דק
 קחוון הגליל

 קיפודן
 קצח ריסני

 קרדריה מצויה
 שומר פשוט

 שועל נפוצה-שיבולת
 שעורת בולבוסין

 שעורת תבור
  תלתן חקלאי

 חגלה

 ירקון

 נקר

 עורב אפור

 עפרוני מצויץ

 צופית
קוקיה 
 מצויצת

 תור מצוי

  תור צווארון
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  36 – כפר ורבורגנחל 
 

 כפר ורבורגשם מקטע:             36:     מספר מקטע

 ק"מ 6.1: אורך המקטע

תעלת כפר ורבורג מנקזת את החלק הדרומי של כפר : תיאור הסביבה והמקטע
ורבורג והשדות שסביבו ואת החלק המערבי של מושב אביגדור. התעלה נשפכת לנחל 

 גוברין. לכיש מצפון לחיבור עם נחל 

 זהו מרחב חקלאי עם שטחי גד"ש ומטעים

 49, 482, 48:  נקודות דיגום

בינונית במפת יחידות  –המרחב מוגדר כבעל ערכיות אקולוגית נמוכה : ערכי טבע
הנוף של המשרד להגנת הסביבה. לאורך ערוץ הניקוז ישנן מספר נקודות, בעיקר 

לאות אינם צמודים כל כך אל לאורך פיתולי הערוץ, בהן יש הרחבה ושטחי החק
 התעלה.

 :מינים נדירים

 .חומעה מגובבת; צומח: 

 עופות: חנקן אדום ראש ושרקרק מצוי.

  שטחי החקלאות צמודים אל תעלת הניקוז לרוב אורכה: מפגעים ובעיות סביבתיות

 :מינים פולשים

 צומח: לכיד נחלים

 :המלצות

ולהרחיב את הערוץ מבחינה  מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל
 אקולוגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.

לפתח ולהגדיל את כמות הנטיעות בנפתולי התעלה, מקומות מהם הנחל החקלאות 
 אינה צמודה אל התעלה

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

  מספר מינים 50 מספר מינים

  מספר מינים פולשים 1 מספר מינים פולשים

  מספר מינים נדירים 1 ינים נדיריםמספר מ

  מספר מינים ספציפיים 11 מספר מינים ספציפיים

  מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 צילומים קרקעיים

 
 48מטעי נשירים, נקודה 

 
 48מטעי נשירים, נקודה 
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 481נקודה 

 
 49נקודה 

 
 

 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 רשאספרג חו
 ארכובית שבטבטית

 בלוטה גלונית
 ינבוט שדה

 אגמון ימי
 אספסת מצויה

 אספסת ריסנית
 כנפות מצויות-ארבע

 בקיה צרפתית
 בקיה תרבותית

 עשנן א"י-בר
 אבקנית-ברומית דו

 ברומית ספרדית
 גדילן מצוי

 גומא פקעים
 גזר זהוב

 גרניון גזור
 דבקה זיפנית

 דבשה חרוצה
 צובא-דורת ארם

 זון אשון
 שועל ארוך-זנב

 יבלית מצויה
 ירוקת חמור

 כשות במ
 לוף במ

 לחך אזמלני
 לכיד נחלים

 מלוח מפושק
 מעוג כרתי

 משיין גלילי
 רפד כדוריםס

 עבקנה שכיח
 שומר פשוט

 שחליל שרוע
שועל -שיבולת

 מתפרקת
 שועל נפוצה-שיבולת

 שלמון יפו
 שעורה מכחילה

  תולענית דוקרנית
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 חבלבל שדה
 חומעה במ

 חומעה במ חש
 חומעה יפה

 חומעה מגובבת
 חלמית מצויה
 חפורית מצויה

 חפורית פקעים
 חרדל לבן

  חרדל שדה
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  37 – 1נחל כפר ורבורג 
 

 1כפר ורבורג שם מקטע:             37:     מספר מקטע

 ק"מ 2.2: אורך המקטע

לק זה של תעלת כפר ורבורג מנקז את חלקו הדרומי של ח: תיאור הסביבה והמקטע
 כפר ורבורג ומתחבר לתעלה הארוכה יותר המגיעה ממושב אביגדור. 

 המרחב מסביב הוא חקלאי וכולל שטחי גד"ש ומטעים. 

 481:  נקודות דיגום

בינונית במפת יחידות  –המרחב מוגדר כבעל ערכיות אקולוגית נמוכה : ערכי טבע
 שרד להגנת הסביבה.הנוף של המ

 :מינים נדירים

 .חומעה מגובבתצומח: 

 עופות:

  ערוץ הניקוז לכל אורכו.: שטחי החקלאות סוגרים על מפגעים ובעיות סביבתיות

 :מינים פולשים

 צומח: ירבוז מופשל; סולנום זיתני

 :המלצות

מומלץ להרחיק את השטחים החקלאיים מערוץ הנחל ולהרחיב את הערוץ מבחינה 
 וגית על ידי נטיעות בצידי ערוץ הזרימה.אקול

 
 
 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

  מספר מינים 18 מספר מינים

  מספר מינים פולשים 2 מספר מינים פולשים

  מספר מינים נדירים 1 מספר מינים נדירים

  מספר מינים ספציפיים 4 מספר מינים ספציפיים

  מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 צילומים קרקעיים

 
 481ערוץ התעלה, נקודה 

 
 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 ארכובית שבטבטית
 אגמון ימי

 אבקנית-ברומית דו
 גדילן מצוי

 דבקה זיפנית
 זון אשון

 חומעה במ חש
 חומעה יפה

 חומעה מגובבת
  חרדל לבן

 חרדל שדה 
 ירבוז מופשל

 מעוג כרתי
 משיין גלילי
 נורית מלל
 נירית קמה

 סולנום זיתני
  סולנום שחור
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 בריכת חורף שמורת זמורות ואגם עונתי זמורות
 

 :     מספר מקטע

 :אורך המקטע

בריכת החורף שמורת זמורות נחפרה בחלק הדרומי של : תיאור הסביבה והמקטע
לשמורה שמורת זמורות הנמצאת מדרום למושב גבעתי. האגם העונתי נמצא מחוץ 

 מדרום מזרח לבריכת החורף

 המרחב מסביב לשמורה הוא מרחב חקלאי עם שטחי גד"ש ומטעים

 372, 371:  נקודות דיגום

 : ערכי טבע

 :מינים נדירים

 .ברומית קצרת שיבולית; חומעה מגובבתצומח: 

 עופות:.

 : מפגעים ובעיות סביבתיות

 :מינים פולשים

 

 :המלצות

. 

 
 

 עושר מינים

  עופות  צומח

 11 מספר מינים 70 מספר מינים

 0 מספר מינים פולשים 0 מספר מינים פולשים

 0 מספר מינים נדירים 0 מספר מינים נדירים

 0 מספר מינים ספציפיים 15 מספר מינים ספציפיים

 1 מספר מינים מקננים  
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 מפה

 
 

 צילומים קרקעיים

 
  371בריכת חורף זמורות, נק' 

 
 372אגם עונתי זמורות, נק' 
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 רשימת מינים

  מיני עופות  מיני צומח

 צבר מצוי
 ארכובית שבטבטית

 טיון דביק
 ינבוט שדה
 צלף קוצני

 קערורית סגולה
 שברק קוצני

 אגמון ימי
 אספסת מצויה

 בצעוני מצוי
 בקבוקון מקומט
 בקיה תרבותית

 אבקנית-ברומית דו
 שועל-ברומית זנב

 ברומית מטאטא
 ברומית ספרדית

 ברומית עקרה
 שבולית-ברומית קצרת

 ברקן סורי
 גדילן מצוי
 גזר קיפח

 גרניון גזור
 דבקה זיפנית

 דבקה משולשת
 דבשה הודית

 דרדר מצוי
 ורבנה רפואית

 זון אשון
 עקרב שיכני-זנב
 שועל ארוך-זנב

 חבלבל שדה
 חוח עקוד

 חומעה במ חש
 החומעה יפ

 חומעה מגובבת
 חפורית מוזרה
 חפורית מצויה

  חרדל לבן

 חרצית עטורה
 טופח גדול

 טופח ירושלים
 כליינית מצויה

 לוף במ
 לחך אזמלני

 לחך מצוי
 מעוג אפיל
 מעוג כרתי

 מרגנית שדה
 מרקולית מצויה

 נשרן צפוף
 סלק מצוי

 עבקנה שכיח
 עולש מצוי

 קיצנית כרתית
 קנה מצוי

 קרדה מכסיפה
 שברק במ

 שברק מלבין
 שברק משובל

 שום גבוה
 שומר פשוט

שועל -שיבולת
 מתפרקת

 שועל נפוצה-שיבולת
 שעורה מכחילה

 שעורה נימית
 שעורת בולבוסין

 שעורת תבור
 תלתן ארגמן
 תלתן בלוטי

  תלתן חקלאי

 דרור הבית

 ירקון
סבכי שחור 

 ראש

 עורב אפור

 עפרוני מצויץ

 פשוש

 צופית

 שחרור

 שיחנית קטנה

 תור מצוי

  תור צווארון

 

 
 


