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תיאור כללי:

סקר טבע עירוני - אפרת

נגישות:

מידע כללי:
         268 דונם.

גישה רגלית מחורשת השיבולים הלוחשות וכן
מהכביש ההיקפי, גישה רכובה מהכביש ההיקפי.

האתר ממוקם ממזרח ומצפון לשכונת התאנה. מצפון
גובל בשדרות דוד המלך, במערב - בשכונת התאנה,
בדרום - בשכונת הרימון ובתחום השיפוט, ובמזרח -

בתחום השיפוט העירוני.

שטח:
מיקום:

ף איום: ארבע כנפות-צהובות. מינים על ס

צומח:
מרחב כתמי המשלב אזורי בתה בשלטון סירה קוצנית, כרמי גפנים בקרקעות כבדות ובקרקעות טרשיות, וכן חורשת אורנים.

 אתר מספרעוטף התאנה

בעלי חיים:

ארבע-כנפות צהובות, בן-סחלב צריפי, דבורנית הדבורה, דבורנית נאה,
סחלב אנטולי, סתוונית ירושלים, עיריוני קצר.

מקושר לאתר 10 (חורשת צורית) על ידי שטחים
מחוץ לתחום השיפוט, מקוטע מאתר 11 (פארק

העשור) על ידי שדרות דוד המלך ומקושר לשטחים
נרחבים ממזרח ומדרום לתחום השיפוט.

קישוריות:

מיני דגל:מיני צומח "אדומים":

טופוגרפיה:
גבעות עם ואדיות וטרסות.
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שטח עם מורכבות בית גידול: חורשת אורנים, גינון עירוני, חקלאות מסורתית בוואדיות ובמורדות ושטחי בתה.
באתר נמצאו מיני צומח ובעלי חיים נדירים וייחודיים, וכן אתרי פריחה רבים.

מיני דגל:צב-יבשה מצוי, לטאה זריזה, שועל מצוי, דרבן הודי, רשתן העוזרר, בז מצוי וחוגלת סלעים.
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יעודי קרקע בשטח האתר:

סקר טבע עירוני - אפרת

תכניות מאושרות בשטח האתר:
שטח לא בתחום תכנית המתאר מרבית ה
של שטח הדרום-מערבי  המקומית. ה

שטח שטח ציבורי פתוח. ה האתר מיועד ל
שטח ציבורי פתוח, הצפון-מערבי מיועד ל
שטח פרטי פתוח, מגורים ומלונאות.

מוסדות חינוך ותרבות:
גנים: כלנית, נרקיס ואתרוג.

עוטף התאנה
 אתר מספר

תשתיות קליטת קהל:

שיטה כחלחלה), פסולת בניין מועטה ודליפות ביוב. שת (בעיקר חמציץ נטוי ו צמחייה פול
מפגעים:

שכונות ש בפחים חסיני-נבירה, צמצום זיהום האור מה שימו שבסכנת הכחדה והנדירים באתר,  שמירה על מיני הצומח 
שביל של אפרת וטיפוח ה שות  שוריות בין החור שמירה על קי ש בצמחיית בר מקומית בגינון באתר,  שימו הקרובות לאתר, 

שילוט והסברה. ביניהן על ידי 

הנתונים נכונים לנובמבר 2019

ר, ש שועים, מתקני כו שע שה - אתר הנצחה, מתקני  בחור
שיבה, גינת כלבים, ברזייה וחנייה. פינות י

המלצות:
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אתר טבע עירוני

תכניות עתידיות בשטח האתר:

שימושי קרקע  בפועל:
שטחים פתוחים. שת אורנים, גן זיכרון, חקלאות מסורתית ו חור

לא התקבל מידע לגבי תכניות עתידיות.

תכניות מתאר ארציות:
שולבת לבנייה, תכנית מתאר ארצית מ
שימור (תמ"א 35/1) מגדירה לפיתוח ול
שאבי מים. תכנית מתאר שימור מ שטח ל

שק המים (תמ"א 34/ב/4 שולבת למ ארצית מ
שות החדרת שטח כבעל רגי ) מגדירה את ה

מי תהום.



סקר טבע עירוני - אפרת
עוטף התאנה

אתר מספר           13

מבט כללי

אתר הנצחה בחורשה

רקפת מצויה דררה

דבורת עץ באיסוף צוף מנפית כפופה

סיתוונית ירושלים, מין נדיר



אפרת- סקר טבע עירוני  

עוטף התאנה
13 אתר מספר

פירוטממצאים

מקבץ- אגס סורי .1 ייחודי/ צמח נדיר

ציפורנית מצרית, סביון אביבי.2 אתר פריחה

שתולים- קטלב , חרוב מצוי.3 מיוחד/ עץ בולט

מרוות ירושלים נורית אסיה, שום שעיר.4 אתר פריחה

סינפיטון ארץ ישראלי.5 ייחודי/ צמח נדיר

שתול- קטלב מצוי .6 מיוחד/ עץ בולט

בן חצב סיתווני, רקפת מצויה, כרכום חורפי.7 אתר פריחה

עשרות רבות- מרוות ירושלים , רקפת מצויה.8 אתר פריחה

קדד קוצני.9 ייחודי/ צמח נדיר

סחלב בלתי מזוהה.10 אתר פריחה

עוזרר קוצני.11 מיוחד/ עץ בולט

אלון מצוי.12 מיוחד/ עץ בולט

ציפורנית ענפה.13 ייחודי/ צמח נדיר

סחלב אנטולי.14 אתר פריחה

סחלב בלתי מזוהה, רקפת מצויה.15 אתר פריחה

איסטיס מצוי, סביון אביבי, ציפורנית מצרית.16 אתר פריחה

כלנית מצויה.17 אתר פריחה

קנה מצוי.18 צמחי מים וסביבה לחה

קטלב מצוי.19 גינון בצמחייה מקומית

סחלב בלתי מזוהה, צחנן מבאיש.20 ייחודי/ צמח נדיר

אלת המסטיק.21 ייחודי/ צמח נדיר

נראה כמו מערת קבורה.22 מערה

חרוב מצוי, שקד מצוי.23 מיוחד/ עץ בולט

עצי קטלב בגינון בתוך בית ספר- קטלב .24 מיוחד/ עץ בולט

חרוב מצוי.25 מיוחד/ עץ בולט

לוטמיות ועריוני קצר, קדד בית הלחמי.26 אתר פריחה

צמח נדיר- מקבץ מרשים- עריוני קצר  .27 ייחודי/ צמח נדיר

ארבע כנפות צהובות.28 ייחודי/ צמח נדיר

אחישבת ענף.29 ייחודי/ צמח נדיר

סתוונית ירושלים.30 אתר פריחה

עץ גדול- כליל החורש .31 מיוחד/ עץ בולט

שפתני בלתי מזוהה.32 ייחודי/ צמח נדיר

ורד הכלב.33 ייחודי/ צמח נדיר

סתוונית ירושלים.34 אתר פריחה

אגס סורי.35 מיוחד/ עץ בולט

' מ5גובה - אלון מצוי .36 מיוחד/ עץ בולט

סיתוונית ירושלים.37 ייחודי/ צמח נדיר

סתוונית ירושלים.38 אתר פריחה



אפרת- סקר טבע עירוני  

עוטף התאנה
13 אתר מספר

פירוטממצאים



אפרת  - סקר טבע עירוני 
עוטף התאנה

13אתר מספר

רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

    שם לטיניסטטוסשם המין

זוחלים
לא בסיכון Stellagama stellioחרדון מצוי

לא בסיכון Ophisops elegans ehrenbergiiעינחש עדינה

עתידו בסכנה Testudo graeca terrestrisיבשה מצוי-צב

יונקים
לא בסיכון Meles melesגירית מצויה

לא בסיכון Hystrix indicaדרבן

לא בסיכון Vulpes vulpesשועל מצוי

עופות
חורף מצוי Erithacus rubeculaחזה-אדום

לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף

לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי

בסכנת הכחדה Falco subbuteoבז עצים

עתידו בסכנה Emberiza caesiaמקור-גיבתון אדום

חולף מצוי Emberiza hortulanaגיבתון גנים

לא בסיכון Emberiza calandraגיבתון עפרוני

חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור

לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית

לא בסיכון Passer hispaniolensisדרור ספרדי

פולשת- לא בסיכון Psittacula krameriדררה

חולף מצוי Luscinia lusciniaזמיר מנומר

לא בסיכון Alectoris chukarחוגלת סלעים

קרוב לסיכון Lullula arboreaחוגת העצים

חורף לא שכיח Spinus spinusחורפי

עתידה בסכנה Muscicapa striataחטפית אפורה

חורפת מצויה Phoenicurus ochrurosחכלילית סלעים

חולפת מצויה Phoenicurus phoenicurusחכלילית עצים

חולף מצוי Lanius collurioגב-חנקן אדום

לא בסיכון Lanius nubicusחנקן נובי

חולפת מצויה Ciconia ciconiaחסידה לבנה

חורף לא שכיח Scolopax rusticolaחרטומן יערות

מתפרצת- לא בסיכון Columba livia domesticaיונת הבית

לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chlorisירקון

פולשת- לא בסיכון Acridotheres tristisמיינה מצויה

חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן

לא בסיכון Accipiter nisusנץ מצוי

לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי

לא בסיכון Sylvia crassirostrisסבכי חורש

לא בסיכון Sylvia currucaסבכי טוחנים

חולף וחורף מצוי Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור

לא בסיכון Sylvia melanocephalaראש-סבכי שחור

חסר מידע Apus melbaסיס הרים

חסר מידע Apus apusסיס חומות

בסכנת הכחדה Oenanthe hispanicaסלעית קיץ

לא בסיכון Hirundo rusticaסנונית הרפתות

לא בסיכון Cecropis dauricaסנונית מערות

מתפרץ- לא בסיכון Corvus coroneעורב אפור

לא בסיכון Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה



אפרת  - סקר טבע עירוני 
עוטף התאנה

13אתר מספר

רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

    שם לטיניסטטוסשם המין

חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף

חולפת מצויה Phylloscopus bonelliבטן-עלווית לבנת

לא בסיכון Galerida cristataעפרוני מצויץ

לא בסיכון Buteo rufinusעקב עיטי

חולף וחורף מצוי Anthus pratensisפפיון שדות

חורף לא שכיח Coccothraustes coccothraustesפצחן

חורף לא שכיח Fringilla montifringillaפרוש הרים

חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי

לא בסיכון Prinia gracilisפשוש

לא בסיכון Cinnyris oseaצופית בוהקת

לא בסיכון Streptoplia sengalensisצוצלת

לא בסיכון Corvus monedulaקאק

חורף נדיר Turdus pilarisקיכלי אפור

חורף מצוי Turdus philomelosקיכלי רונן

לא בסיכון Turdus merulaשחרור

לא בסיכון Hippolais pallidaשיחנית קטנה

חולף מצוי Coturnix coturnixשליו נודד

קרוב לסיכון Streptopelia turturתור מצוי

לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

לא בסיכון Carduelis cannabinaתפוחית מצויה

פרפרים
לא בסיכון Melanargia titeaאביבית משוישת

לא בסיכון Euchloe belemiaכנף מפוספס-ירוק

לא בסיכון Lampides boeticusכחלון האפון

לא בסיכון Aricia agestis agestisכחליל הגרניון

לא בסיכון Polyommatus icarus zelleriכחליל השברק

לא בסיכון Pieris (Artogeia) rapae leucosomaלבנין הצנון

לא בסיכון Pontia daplidice daplidiceלבנין הרכפה

לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש

לא בסיכון Lycaena thersamonנחושתן החומעה

לא בסיכון Vanessa cardui carduiנימפית החורשף

לא בסיכון Maniola telmessia telmessiaסטירית פקוחה

לא בסיכון Aporia crataegiרשתן העוזרר

לא בסיכון Pseudophilotes vicramaתכליל האזוב



אנדמיותשם הצמח

אפרת- סקר טבע עירוני 
עוטף התאנה

13אתר מספר

רשימת מיני צומח 

סטטוס שכיחות שם מדעי

תדיר  1. Ziziphora capitata אבובית מקורקפת

מוגן  2. תדיר Pyrus syriaca אגס סורי

מוגן  3. תדיר Pinus halepensis אורן ירושלים

מוגן  4. נפוץ Majorana syriaca אזוב מצוי

נפוץ  5. Urospermum picroides אזנב מצוי

תדיר  6. Peucedanum junceum אחישבת ענף

נפוץ  7. Isatis lusitanica איסטיס מצוי

מוגן  8. נפוץ Quercus calliprinos אלון מצוי

אין נתון  9. Alyssum strigosum אליסון מצוי

נפוץ 10. Paronychia argentea אלמוות הכסף

נפוץ 11. Pistacia lentiscus אלת המסטיק

אין נתון 12. Medicago tuberculata אספסת החבית

נפוץ 13. Medicago polymorpha אספסת מצויה

מצוי 14. Medicago orbicularis אספסת עדשתית

מצוי 15. Asparagus aphyllus אספרג החורש

נדיר 16. Tetragonolobus requienii כנפות צהובות-ארבע

נפוץ 17. Polygonum equisetiforme ארכובית שבטבטית

מצוי 18. Rhamnus lycioides ישראלי-אשחר ארץ

תדיר 19. Arrhenatherum palaestinum ישראלי-בולבוסן ארץ

נפוץ 20. Aegilops geniculata חיטה ביצני-בן

נפוץ 21. Scilla autumnalis חצב סתווני-בן

מוגן 22. תדיר Anacamptis pyramidalis סחלב צריפי-בן

תדיר 23. Sanguisorba minor סירה מיובל-בן

מצוי 24. Picnomon acarna קוצן מאפיר-בן

מצוי 25. Vicia palaestina ישראלית-בקיה ארץ

נפוץ 26. Vicia peregrina בקיה מצויה

נפוץ 27. Vicia sativa בקיה תרבותית

מצוי 28. Bromus scoparius ברומית המטאטא

נפוץ 29. Notobasis syriaca ברקן סורי

נפוץ 30. Silybum marianum גדילן מצוי

נפוץ 31. Torilis leptophylla עלים-גזיר צר

נפוץ 32. Daucus carota גזר קיפח

אין נתון 33. Buglossoides tenuiflora פרחים-גלעינית זעירת

מצוי 34. Teucrium divaricatum געדה מפושקת

ישראל וטורקיה 35. תדיר Trigonella caelesyriaca גרגרנית סורית

מצוי 36. Geranium robertianum גרניון הארגמן

מצוי 37. Geranium rotundifolium גרניון עגול

מוגן 38. נדיר Ophrys apifera דבורנית הדבורה

מוגן 39. נדיר למדי Ophrys bornmuelleri דבורנית נאה

מוגן 40. תדיר Ophrys lutea דבורנית צהובה

מוגן 41. תדיר Ophrys israelitica דבורנית שחומה

מצוי 42. Galium aparine דבקה זיפנית

נפוץ 43. Cruciata articulata דבקנית הפרקים

מוגן 44. מצוי Helichrysum sanguineum המכבים האדום-דם

מצוי 45. Crupina crupinastrum דרדית מצויה



אנדמיותשם הצמח

אפרת- סקר טבע עירוני 
עוטף התאנה

13אתר מספר

רשימת מיני צומח 

סטטוס שכיחות שם מדעי

נפוץ 46. Centaurea iberica דרדר מצוי

נדיר למדי 47. Hypochaeris achyrophorus היפוכריס נדיר

מוגן 48. תדיר Rosa canina ורד הכלב

נפוץ 49. Veronica cymbalaria ורוניקה לבנה

מצוי 50. Gagea commutata זהבית השלוחות

מצוי 51. Micromeria nervosa זוטה מעורקת

נפוץ 52. Micromeria myrtifolia זוטה צפופה

נפוץ 53. Lolium rigidum זון אשון

פולש 54. אין נתון Pennisetum clandestinum נוצה חבוי-זיף

מצוי 55. Clematis cirrhosa זלזלת הקנוקנות

תדיר 56. Cynosurus callitrichus כלב מצוי-זנב

תדיר 57. Asterolinon linum-stellatum זעריר כוכבני

מצוי 58. Tragopogon coelesyriacus תיש ארוך-זקן

נפוץ 59. Valantia hispida חגווית שעירה

נפוץ 60. Ajuga chamaepitys שפה מצוי-חד

מצוי 61. Scolymus hispanicus חוח ספרדי

אין נתון 62. Onopordum sp. חוחן בלתי מזוהה

ישראל ולבנון 63. מצוי Atractylis comosa חורשף מצויץ

מצוי 64. Alcea acaulis הפרה-חטמית עין

מצוי 65. Euphorbia hierosolymitana חלבלוב מגובשש

תדיר 66. Cicer judaicum חמצה שסועה

מצוי 67. Lactuca tuberosa פרחים-חסה כחולת

מצוי 68. Lactuca saligna חסה רותמית

נפוץ 69. Lactuca serriola חסת המצפן

נפוץ 70. Sinapis alba חרדל לבן

מצוי 71. Eryngium glomeratum חרחבינה מגובבת

תדיר 72. Umbilicus intermedius טבורית נטויה

נפוץ 73. Lathyrus aphaca טופח מצוי

נפוץ 74. Lathyrus blepharicarpos טופח ריסני

נפוץ 75. Dittrichia viscosa טיון דביק

נפוץ 76. Theligonum cynocrambe טרשנית שרועה

נפוץ 77. Cynodon dactylon יבלית מצויה

מוגן 78. מצוי Lonicera etrusca יערה איטלקית

נדיר למדי 79. Stellaria pallida כוכבית חיוורת

נפוץ 80. Rhagadiolus stellatus כוכבן מצוי

נפוץ 81. Hymenocarpos circinnatus כליינית מצויה

מוגן 82. תדיר Cercis siliquastrum כליל החורש

מוגן 83. נפוץ Anemone coronaria כלנית מצויה

תדיר 84. Heptaptera anisoptera כנפה חרוקה

מצוי 85. Chenopodium vulvaria אווז מבאישה-כף

אין נתון 86. Onobrychis crista-galli כרבולת התרנגול

סוריה ולבנון, ישראל 87. מוגן נפוץ Crocus hyemalis כרכום חורפי

נפוץ 88. Leontodon tuberosus שורשים-כתמה עבת

מצוי 89. Lotus longisiliquosus לוטוס יהודה

מצוי 90. Lotus halophilus לוטוס שעיר
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נפוץ 91. Cistus creticus לוטם שעיר

נפוץ 92. Fumana thymifolia לוטמית דביקה

מצוי 93. Fumana arabica לוטמית ערבית

מוגן 94. תדיר Antirrhinum majus ארי גדול-לוע

מצוי 95. Scrophularia xanthoglossa לוענית מצויה

ישראל ולבנון 96. תדיר Arum palaestinum ישראלי-לוף ארץ

מצוי 97. Plantago lanceolata לחך אזמלני

נפוץ 98. Plantago afra לחך בלוטי

נפוץ 99. Hirschfeldia incana לפתית מצויה

מצוי100. Cynoglossum creticum כלב כרתית-לשון

מצוי101. Anchusa undulata פר מצויה-לשון

מצוי102. Pallenis spinosa מוצית קוצנית

מצוי103. Stipa bromoides מלענים-מלעניאל קצר

תדיר104. Malcolmia chia מלקולמייה הררית

תדיר105. Scandix pecten-veneris מסרק שולמית

מצוי106. Lavatera cretica מעוג כרתי

נפוץ107. Biscutella didyma מצלתיים מצויות

נפוץ108. Erodium gruinum חסידה גדול-מקור

נפוץ109. Erodium cicutarium חסידה גזור-מקור

נפוץ110. Erodium malacoides חסידה חלמיתי-מקור

נפוץ111. Erodium moschatum חסידה מצוי-מקור

מצוי112. Polygala monspeliaca חלב מונפלייני-מרבה

נפוץ113. Anagallis arvensis מרגנית השדה

מוגן114. נפוץ Salvia fruticosa מרווה משולשת

מוגן115. מצוי Salvia dominica מרווה ריחנית

סוריה ולבנון, ישראל116. מצוי Salvia judaica מרוות יהודה

סוריה ולבנון, ישראל117. מצוי Salvia hierosolymitana מרוות ירושלים

נפוץ118. Sonchus oleraceus מרור הגינות

מצוי119. Marrubium vulgare מרמר מצוי

נפוץ120. Lamarckia aurea משערת זהובה

מוגן121. נפוץ Ranunculus asiaticus נורית אסיה

נפוץ122. Lamium amplexicaule נזמית לופתת

נפוץ123. Crepis aspera ניסנית זיפנית

תדיר124. Nepeta curviflora נפית כפופה

נפוץ125. Piptatherum miliaceum נשרן הדוחן

תדיר126. Piptatherum blancheanum נשרן מכחיל

תדיר127. Piptatherum holciforme נשרן שעיר

נפוץ128. Senecio vernalis סביון אביבי

נדיר למדי129. Senecio vulgaris סביון פשוט

מצוי130. Legousia falcata סגולית חרמשית

מוגן131. תדיר Orchis anatolica סחלב אנטולי

מוגן132. מצוי Orchis caspia סחלב פרפרני

מוגן133. מצוי Orchis tridentata השיניים-סחלב שלוש

נפוץ134. Catapodium rigidum סיסן אשון

נפוץ135. Poa bulbosa סיסנית הבולבוסין
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נפוץ136. Sarcopoterium spinosum סירה קוצנית

מוגן137. נפוץ Colchicum stevenii סתוונית היורה

ישראל וטורקיה138. מוגן תדיר Colchicum hierosolymitanu סתוונית ירושלים

מוגן139. נפוץ Crataegus aronia עוזרר קוצני

נפוץ140. Brachypodium distachyum עוקצר מצוי

מוגן141. נדיר Asphodeline brevicaulis עיריוני קצר

תדיר142. Orobanche aegyptiaca עלקת מצרית

מצוי143. Fumaria densiflora עשנן צפוף

מצוי144. Rubia tenuifolia פואה מצויה

ישראל ולבנון145. מצוי Campanula hierosolymitana פעמונית ירושלים

מצוי146. Campanula rapunculus פעמונית קיפחת

נפוץ147. Papaver umbonatum פרג אגסי

תדיר148. Prasium majus פרסיון גדול

נפוץ149. Hypericum triquetrifolium פרע מסולסל

נפוץ150. Linum strictum פשתה אשונה

תדיר151. Anagyris foetida צחנן מבאיש

נפוץ152. Dactylis glomerata ציבורת ההרים

נפוץ153. Calendula arvensis חתול מצויות-ציפורני

נפוץ154. Silene aegyptiaca ציפורנית מצרית

תדיר155. Silene dichotoma ציפורנית ענפה

נפוץ156. Crucianella macrostachya שיבולת-צלבית ארוכת

מצוי157. Capparis zoharyi צלף קוצני

מצוי158. Phagnalon rupestre צמרנית הסלעים

תדיר159. Astragalus bethlehemiticus הלחמי-קדד בית

נדיר מאוד160. Astragalus guttatus קדד מכופל

נדיר161. Astragalus deinacanthus קדד קוצני

סוריה ולבנון, ישראל162. מצוי Cirsium phyllocephalum קוצן קיפח

נפוץ163. Carthamus tenuis קורטם דק

מוגן164. נפוץ Coridothymus capitatus קורנית מקורקפת

מוגן165. מצוי Arbutus andrachne קטלב מצוי

נפוץ166. Tolpis virgata קיטה רותמית

פולש167. נפוץ Conyza bonariensis קייצת מסולסלת

נפוץ168. Smilax aspera קיסוסית קוצנית

נפוץ169. Echinops adenocaulos קיפודן מצוי

נפוץ170. Carlina curetum קיצנית כרתית

נפוץ171. Phragmites australis קנה מצוי

מצוי172. Scutellaria brevibracteata קערורית סגולה

נפוץ173. Carduus argentatus קרדה מכסיפה

מצוי174. Reseda alba רכפה לבנה

מוגן175. נפוץ Cyclamen persicum רקפת מצויה

מצוי176. Osyris alba שבטן לבן

מצוי177. Ononis pubescens שברק דביק

מצוי178. Ononis natrix שברק מצוי

תדיר179. Ononis mollis שברק נטוי

מצוי180. Ononis spinosa שברק קוצני
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מוגן181. מצוי Allium ampeloprasum שום גבוה

נפוץ182. Allium daninianum שום האבקנים

מצוי183. Allium trifoliatum subsp. hirs שום שעיר

נפוץ184. Foeniculum vulgare שומר פשוט

נפוץ185. Avena barbata שועל מתפרקת-שיבולת

פולש186. נפוץ Acacia saligna שיטה כחלחלה

מצוי187. Phlomis viscosa שלהבית דביקה

נפוץ188. Hordeum bulbosum שעורת הבולבוסין

נפוץ189. Hordeum glaucum שעורת העכבר

נפוץ190. Hordeum spontaneum שעורת התבור

מוגן191. מצוי Amygdalus communis שקד מצוי

מצוי192. Ephedra foeminea שרביטן מצוי

מצוי193. Bituminaria bituminosa שרעול שעיר

מצוי194. Lomelosia palaestina ישראלית-תגית ארץ

מצוי195. Trifolium scabrum תלתן דוקרני

נפוץ196. Trifolium purpureum תלתן הארגמן

תדיר197. Trifolium fragiferum תלתן הביצות

תדיר198. Trifolium cherleri תלתן הכפתורים

נפוץ199. Trifolium resupinatum תלתן הפוך

נפוץ200. Trifolium campestre תלתן חקלאי

מצוי201. Trifolium stellatum תלתן כוכבני

נפוץ202. Trifolium tomentosum תלתן לביד

מצוי203. Trifolium clypeatum תלתן תריסני

נפוץ204. Clypeola jonthlaspi תריסנית מלולה




