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תיאור כללי:

סקר טבע עירוני - אפרת

נגישות:

מידע כללי:
         900 דונם.

גישה רגלית משכונת הדגן וכן במעביר המים מתחת
לשדרות דוד המלך. גישה רכובה ורגלית ממתקן

לטיפול בשפכים מתחת לשכונת הזית.

האתר ממוקם בין שכונת הדגן לשכונת הזית. בצפון
גובל בשכונת הדגן, במערב - בחלקו הצפוני בשדרות
דוד המלך ובחלקו הדרומי בשכונת הזית, בדרום גובל
בתחום השיפוט ובתחום אדמות מדינה, ובמזרח -

בתחום אדמות מדינה.

שטח:
מיקום:

מינים אדומים: אבובית עדינה, מינים על סף איום או נדירים: מרווה
כחולה תודרה מזרחית.

צומח:
רוב השטח מכוסה בתות בשלטון סירה קוצנית. בערוץ נחל פירים ובמדרונות היורדים אליו בקרבת הכביש, נמצא כתם ייחודי באזור של חורש אלון

מצוי, קטלב מצוי ומינים נוספים. במדרונות ממערב לנחל פירים יש אלונים מעטים פזורים. בשטח כתמים קטנים של כרמים ואזורים מופרים.

 אתר מספראפרת צפון

בעלי חיים:

גומא קירח, דבורנית נאה, חסרף מזרחי, ניסנית כינורית, סחלב אנטולי,
ציפורנית נפוחה, קטלב מצוי, שום הכרמל,  שרדיניה מוצנית, תודרה

מזרחית.

מקושר לאתר 1 (גבעת העיטם) דרך שטחים מחוץ
לתחום השיפוט, מקושר לשטחים ממזרח לתחום

השיפוט.

קישוריות:

מיני דגל:מיני צומח "אדומים":

עיקר המינים אופיניים לשטחי בתות. חלקם מצויים בסכנת הכחדה. לדוגמה: סלעית קיץ, פפיון הרים, סבכי ערבות, צב יבשה ועוד. כמו כן, באתר
מינים נפוצים יותר. לדוגמה: שפן סלעים, עינחש עדינה, מדברון, נחושתן-נמלים מפספס ועוד. באתר מעיין קטן הנובע כל השנה, המושך אליו בעלי
חיים שונים. בקיר התמך הגדול באתר מקננים בנקזים כוס חורבות, צוקית בודדת ועוד. באתר מצוקים קטנים אשר בהם מתקיים קינון של אוח עיטי,

עקב עיטי ועורב שחור.

טופוגרפיה:
שטח הררי עם נחל במרכזו ומספר ערוצים קטנים המתנקזים אליו. מורדות ההר באזור זה תלולים מאוד. באתר מספר מצוקים.
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שטח הררי עם בתת סירה קוצנית ים תיכונית וחדירה של מינים האופיינים לספר-המדבר. במרכז האתר זורם נחל
תקוע בחורף, וכן ישנו מעיין קטן הנובע כל השנה. באתר נמצאו מיני צומח נדירים מאוד ובסכנת הכחדה, וכן בעלי
חיים שונים המצויים בסכנת הכחדה. כמו כן נמצאו באתר שרידי ארכיאולוגיה רבים ומרשימים - אמות מים, פירים
ומנזר עתיק. במקום סודר מסלול הליכה לכיוון הנחל משכונת הדגן, וכן טיילת המקשרת בין חלקי שכונת הזית.

סלעית קיץ, סבכי ערבות, פפיון הרים, מדברון, צוקית בודדת, בזבוז לבנון, סלעית חורף, צב-יבשה מצוי, שועל מצוי, דלק סלעים,
נחושתן-נמלים מפספס ורשתן העוזרר.

מיני דגל:
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יעודי קרקע בשטח האתר:

סקר טבע עירוני - אפרת

תכניות מאושרות בשטח האתר:
שמורת נוף, בדרום צפון האתר מיועד ל
ש מיוחד שימו שטח ציבורי פתוח ל האתר 
ובחלק המזרחי - אזור מגורים מיוחד,

חזית מסחרית ובית עלמין.

מוסדות חינוך ותרבות:
אין מוסדות חינוך בקרבת האתר.

אפרת צפון
 אתר מספר

תשתיות קליטת קהל:

שיטה כחלחלה) שיח, אילנתה בלוטית, טיונית החולות ו שת (טבק ה עודפי עפר ודרדרות מהבנייה, צמחייה פול
שפכים הסמוך לאתר. בעיקר על הדרדרות, דליפות ביוב ממתקן הטיפול ב

מפגעים:

שמירה על אוכלוסיות של מיני עופות נדירים,  שבסביבתם מתבצע עיקר הקינון  שמירה והגנה על אזורי המצוקים והמנזר, 
שונים, טיפול במפגעי הדרדרות שת האתר וממצאיו ה מיני הצומח בסכנת הכחדה והנדירים באתר. הסדרת מסלול להנג
שימור תנועת בעלי שת בהן.  שמניה וטיפול בצמחייה הפול שפני סלעים ולגרום להפצת לי העלולים להגדיל את אוכלוסיית 
ש בפחים חסיני-נבירה, צמצום זיהום האור שימו שיפוט,  רחבים מחוץ לתחום ה שטחים נ שוריות ל שימור הקי חיים במרחב ו

שנים. שכונות הקרובות לאתר, ניטור אוכלוסיות מיני צומח ובעלי חיים "אדומים" ונדירים מדי 3 עד 5  מה

הנתונים נכונים לנובמבר 2019

שביל הליכה שכונת הדגן,  שיבה ותצפית בסמוך ל פינות י
ש בתוך שוב ש מ שכונת הזית, כבי מסומן בחלקו, טיילת ב

המלצות:
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אתר טבע עירוני
דרך מוצעת

שטח ציבורי פתוח

תכניות עתידיות בשטח האתר:

שימושי קרקע  בפועל:
שטחים פתוחים. נחל במרכז האתר, טיילת, מסלול הליכה, 

לא התקבל מידע לגבי תכניות עתידיות.

תכניות מתאר ארציות:
שולבת לבנייה, תכנית מתאר ארצית מ

שימור שטח ל שימור 35/1 מגדירה  לפיתוח ול
שולבת שאבי מים. תכנית מתאר ארצית מ מ
שק המים (תמ"א 34/ב/4) מגדירה את למ
שות החדרת מי תהום. שטח כבעל רגי ה



סקר טבע עירוני - אפרת
אפרת צפון

אתר מספר            2

מבט כללי

זרימה בנחל תקוע

אבובית עדינה, צמח נדיר ביותר בסכנת הכחדה סלעית קיץ, זכר מין בסכנת הכחדה

פפיון הרים, מין אשר עתידו בסכנה

מרבד נוריות אסיה



אפרת- סקר טבע עירוני  

אפרת צפון
2 אתר מספר

פירוטממצאים

סחלב בלתי מזוהה.1 ייחודי/ צמח נדיר

פיר מגודר.2 ממצא ארכיאולוגי

מצילות מצויצות.3 ייחודי/ צמח נדיר

פיר מגודר.4 ממצא ארכיאולוגי

שיניים-סחלב שלוש.5 אתר פריחה

כדן נאה.6 ייחודי/ צמח נדיר

פיר מגודר.7 ממצא ארכיאולוגי

מרווה כחולה.8 ייחודי/ צמח נדיר

פיר נעול במנהרת גבעת הדגן.9 ממצא ארכיאולוגי

אבובית עדינה.10 צמח אדום

היפוכריס נדיר.11 ייחודי/ צמח נדיר

קטע בנוי באמת הביאר.12 ממצא ארכיאולוגי

שום ירקרק.13 ייחודי/ צמח נדיר

מעיין עונתי קטן מנוקז לבריכה רדודה בתוכה ראשני קרפדה ושטגב.14 מעיין

חמצה שסועה.15 ייחודי/ צמח נדיר

זהבית בלתי מזוהה.16 ייחודי/ צמח נדיר

כלנית מצויה.17 אתר פריחה

נורית אסיה, סחלב פרפרני.18 אתר פריחה

זמזומית ורבורג.19 צמח אדום

חבלבל כפני.20 אתר פריחה

בור מים קדום.21 ממצא ארכיאולוגי

ציפורנית נפוחה.22 ייחודי/ צמח נדיר

בלתי מזוהה.23 ייחודי/ צמח נדיר

מצוק סלעי גדול.24 מצוק

שרידי מנזר.25 ממצא ארכיאולוגי

לידה סחלבים רבים- מרוות ירושלים .26 ייחודי/ צמח נדיר

דבורנית נאה.27 ייחודי/ צמח נדיר

זהבית בלתי מזוהה.28 ייחודי/ צמח נדיר

חלב צרפתי-נץ.29 ייחודי/ צמח נדיר

סייפן סגול.30 ייחודי/ צמח נדיר

דבורנית שחומה, סחלב אנטולי, סחלב פרפרני.31 אתר פריחה

חסידה גדול-מקור, כלנית מצויה, נורית אסיה.32 אתר פריחה

קידה שעירה.33 ייחודי/ צמח נדיר

אבובית עדינה.34 צמח אדום

שרדיניה מוצנית.35 ייחודי/ צמח נדיר

מצוקים בשתי הגדות.36 מצוק

' מ2בריכה סכורה למרגלות מפל .37 בית גידול לח עונתי

ליבנה רפואי.38 מיוחד/ עץ בולט

סייפן תבואה.39 ייחודי/ צמח נדיר

נורית ירושלים.40 ייחודי/ צמח נדיר

מצוק.41



אפרת- סקר טבע עירוני  

אפרת צפון
2 אתר מספר

פירוטממצאים

שי-סחלב שלוש, סחלב אנטולי, סחלב פרפרני, סחלב הגליל.42 אתר פריחה

לבנה רפואית.43 מיוחד/ עץ בולט

' מ3גובה , אמת המים- מציץ סורי .44 ממצא ארכיאולוגי

מרבדים- לוטם שעיר .45 אתר פריחה

אלון מצוי.46 מיוחד/ עץ בולט

עוזרר קוצני.47 מיוחד/ עץ בולט

צבעוני הרים.48 ייחודי/ צמח נדיר

צטרה ורודה.49 אתר פריחה

מצוק.50

' מ2.5מפל מים .51 מצוק

לבנה רפואי.52 מיוחד/ עץ בולט

שיח ענק- ורד הכלב .53 ייחודי/ צמח נדיר

קטלב מצוי.54 ייחודי/ צמח נדיר

סיפן התבואה.55 ייחודי/ צמח נדיר

ציפורנית נפוחה.56 ייחודי/ צמח נדיר

אחישבת ענף.57 ייחודי/ צמח נדיר

דרדר החרחבינה.58 ייחודי/ צמח נדיר

תות שחור.59 מיוחד/ עץ בולט

פיר עם מים.60 בית גידול לח עונתי

תודרה דמשקאית.61 ייחודי/ צמח נדיר

אחישבת ענף.62 ייחודי/ צמח נדיר

קטלב היוצא מתוך מצוק פרט טבעי- קטלב מצוי .63 מיוחד/ עץ בולט

פיקוס התאנה.64 מיוחד/ עץ בולט

לוטמית המטאטא.65 ייחודי/ צמח נדיר

נורית אסיה, סחלב אנטולי.66 אתר פריחה

סחלב פרפרני.67 אתר פריחה

מצוק מטר10גובה .68

מצליב בלתי מזוהה.69 ייחודי/ צמח נדיר

סחלב אנטולי.70 אתר פריחה

נורית אסיה, סחלב פרפרני.71 אתר פריחה



אפרת- סקר טבע עירוני  

אפרת צפון
2 אתר מספר

פירוטממצאים



אפרת  - סקר טבע עירוני 
אפרת צפון

2אתר מספר

רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

    שם לטיניסטטוסשם המין

חיים-דו
בסכנת הכחדה Bufo viridis Laurentiקרפדה ירוקה

זוחלים
לא בסיכון Coluber nummiferזעמן מטבעות

לא בסיכון Mabuya vittataחומט פסים

לא בסיכון Stellagama stellioחרדון מצוי

לא בסיכון Lacerta laevis laevisלטאה זריזה

לא בסיכון Ptyodactylus guttatusמניפנית מצויה

לא בסיכון Ophisops elegans ehrenbergiiעינחש עדינה

עתידו בסכנה Testudo graeca terrestrisיבשה מצוי-צב

יונקים
לא בסיכון Martes foinaדלק

לא בסיכון Hystrix indicaדרבן

לא בסיכון Spalax leucodonחולד

לא בסיכון Vulpes vulpesשועל מצוי

מתפרץ- לא בסיכון Procavia capensisשפן סלעים

עופות
חורף מצוי Erithacus rubeculaחזה-אדום

לא בסיכון Bubo buboאוח עיטי

חסר מידע Petronia petroniaבארית הרים

לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף

קרוב לסיכון Falco naumanniבז אדום

לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי

בסכנת הכחדה Falco subbuteoבז עצים

לא בסיכון Serinus serinusבזבוז אירופי

עתידו בסכנה Serinus syriacusבזבוז לבנון

חולפת וחורפת מצויה Tringa ochropusכנף-ביצנית שחורת

עתידו בסכנה Emberiza caesiaמקור-גיבתון אדום

חולף מצוי Emberiza hortulanaגיבתון גנים

קרוב לסיכון Emberiza ciaגיבתון סלעים

לא בסיכון Emberiza calandraגיבתון עפרוני

חולף מצוי Saxicola rubetraגרון-דוחל חום

חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור

לא בסיכון Upupa epopsדוכיפת

לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית

לא בסיכון Petronia brachydactylaאצבעות-דרורית קצרת

חולף לא שכיח Luscinia megarhynchosזמיר הירדן

חולף מצוי Luscinia lusciniaזמיר מנומר

חורף מצוי Circus cyaneusזרון תכול

לא בסיכון Alectoris chukarחוגלת סלעים

קרוב לסיכון Lullula arboreaחוגת העצים

חורף לא שכיח Spinus spinusחורפי

עתידה בסכנה Muscicapa striataחטפית אפורה

חולפת לא שכיחה Ficedula albicollisעורף-חטפית לבנת

לא בסיכון Circaetus gallicusחיוויאי הנחשים

חורפת מצויה Phoenicurus ochrurosחכלילית סלעים

חולפת מצויה Phoenicurus phoenicurusחכלילית עצים

חולף מצוי Lanius collurioגב-חנקן אדום

לא בסיכון Lanius senatorראש-חנקן אדום

לא בסיכון Lanius nubicusחנקן נובי



אפרת  - סקר טבע עירוני 
אפרת צפון

2אתר מספר

רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

    שם לטיניסטטוסשם המין

חולף לא שכיח Lanius minorמצח-חנקן שחור

חולפת מצויה Ciconia ciconiaחסידה לבנה

חולפת מצויה Ciconia nigraחסידה שחורה

חולף מצוי Locustella luscinidesחרגולן זמירי

חולפת וחורפת מצויה Gallinago gallinagoחרטומית ביצות

לא בסיכון Onychognatus tristramiiטריסטרמית

מתפרצת- לא בסיכון Columba livia domesticaיונת הבית

לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chlorisירקון

לא בסיכון Athene noctuaכוס החורבות

חורף מצוי Luscinia svecicaחזה-כחול

עתידו בסכנה Coracias garrulusכחל מצוי

קרוב לסיכון Scotocerca inquietaמדברון

פולשת- לא בסיכון Acridotheres tristisמיינה מצויה

חורף מצוי Motacilla cinereaנחליאלי זנבתן

חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן

חולף מצוי Motacilla flavaנחליאלי צהוב

לא בסיכון Accipiter nisusנץ מצוי

לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי

לא בסיכון Sylvia crassirostrisסבכי חורש

לא בסיכון Sylvia currucaסבכי טוחנים

עתידו בסכנה Sylvia conspicillataסבכי ערבות

קרוב לסיכון Sylvia communisסבכי קוצים

חולף לא שכיח Sylvia rueppelliגרון-סבכי שחור

חולף וחורף מצוי Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור

לא בסיכון Sylvia melanocephalaראש-סבכי שחור

חולף לא שכיח Jynx torquillaסבראש

חסר מידע Apus melbaסיס הרים

חסר מידע Apus apusסיס חומות

חולפת מצויה Oenanthe oenantheסלעית אירופית

חורפת לא שכיחה Oenanthe finschiiסלעית חורף

חולפת מצויה Oenanthe isabellinaסלעית ערבות

בסכנת הכחדה Oenanthe hispanicaסלעית קיץ

לא בסיכון Hirundo rusticaסנונית הרפתות

לא בסיכון Hirundo obsoletaסנונית מדבר

לא בסיכון Cecropis dauricaסנונית מערות

עתידה בסכנה Ptyonoprogne rupestrisסנונית סלעים

חולף וחורף מצוי Grus grusעגור אפור

מתפרץ- לא בסיכון Corvus coroneעורב אפור

קרוב לסיכון Corvus coraxעורב שחור

לא בסיכון Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור

חולף מצוי Clanga pomarinaעיט חורש

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה

חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף

חולפת מצויה Phylloscopus bonelliבטן-עלווית לבנת

חולף מצוי Buteo (buteo) vulpinusעקב מזרחי

לא בסיכון Buteo rufinusעקב עיטי

עתידו בסכנה Anthus similisפיפיון הרים

בסכנת הכחדה חמורה Anthus campestrisפיפיון צהוב

חולף וחורף מצוי Anthus pratensisפפיון שדות



אפרת  - סקר טבע עירוני 
אפרת צפון

2אתר מספר

רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

    שם לטיניסטטוסשם המין

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 Monticola solitariusצוקית בודדת

חולפת נדירה Monticola saxatilisצוקית חכלילית

חסר מידע Cuculus canorusקוקיה אירופית

חורף מצוי Turdus philomelosקיכלי רונן

לא בסיכון Acrocephalus scirpaceusקנית קטנה

לא בסיכון Turdus merulaשחרור

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 Carcharodus alceaeאפורית החלמית

לא בסיכון Colotis faustaדרומי הצלף

לא בסיכון Papilio machaon syriacusסנונית נאה-זנב

לא בסיכון Lasiommata maeraחומית היבלית

לא בסיכון Ypthima asteropeטבעית זוטית

לא בסיכון Euchloe belemiaכנף מפוספס-ירוק

לא בסיכון Lampides boeticusכחלון האפון

לא בסיכון Zizeeria karsandraכחלון הקוטב

לא בסיכון Aricia agestis agestisכחליל הגרניון

לא בסיכון Polyommatus icarus zelleriכחליל השברק

לא בסיכון Freyeria trochylus trochylusכחליל מקושט

לא בסיכון Melitaea ornataכיתמית ירושלים

לא בסיכון Anthocharis cardamines phoenissaכנף המצלתיים-כתום

לא בסיכון Pieris (Artogeia) rapae leucosomaלבנין הצנון

לא בסיכון Pontia daplidice daplidiceלבנין הרכפה

לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש

לא בסיכון Thymelicus hyrax hyraxנחושה נאה

לא בסיכון Thymelicus sylvestrisנחושת הנשרן

לא בסיכון Lycaena phlaeasנחושתן הארכובית

לא בסיכון Lycaena thersamonנחושתן החומעה

לא בסיכון Apharitis acamasנמלים מפוספס-נחושתן

לא בסיכון Vanessa cardui carduiנימפית החורשף

לא בסיכון Polygonia egeaנימפית משוננת

לא בסיכון Pseudochazara thelephassaסטירית מערות

לא בסיכון Maniola telmessia telmessiaסטירית פקוחה

לא בסיכון Colias libanoticaצהובוני התלתן

לא בסיכון Aporia crataegiרשתן העוזרר

לא בסיכון Pseudophilotes vicramaתכליל האזוב



אפרת- סקר טבע עירוני  

אפרת צפון
2 אתר מספר

פירוטממצאים

סחלב בלתי מזוהה.1 ייחודי/ צמח נדיר

פיר מגודר.2 ממצא ארכיאולוגי

מצילות מצויצות.3 ייחודי/ צמח נדיר

פיר מגודר.4 ממצא ארכיאולוגי

שיניים-סחלב שלוש.5 אתר פריחה

כדן נאה.6 ייחודי/ צמח נדיר

פיר מגודר.7 ממצא ארכיאולוגי

מרווה כחולה.8 ייחודי/ צמח נדיר

פיר נעול במנהרת גבעת הדגן.9 ממצא ארכיאולוגי

אבובית עדינה.10 צמח אדום

היפוכריס נדיר.11 ייחודי/ צמח נדיר

קטע בנוי באמת הביאר.12 ממצא ארכיאולוגי

שום ירקרק.13 ייחודי/ צמח נדיר

מעיין עונתי קטן מנוקז לבריכה רדודה בתוכה ראשני קרפדה ושטגב.14 מעיין

חמצה שסועה.15 ייחודי/ צמח נדיר

זהבית בלתי מזוהה.16 ייחודי/ צמח נדיר

כלנית מצויה.17 אתר פריחה

נורית אסיה, סחלב פרפרני.18 אתר פריחה

זמזומית ורבורג.19 צמח אדום

חבלבל כפני.20 אתר פריחה

בור מים קדום.21 ממצא ארכיאולוגי

ציפורנית נפוחה.22 ייחודי/ צמח נדיר

בלתי מזוהה.23 ייחודי/ צמח נדיר

מצוק סלעי גדול.24 מצוק

שרידי מנזר.25 ממצא ארכיאולוגי

לידה סחלבים רבים- מרוות ירושלים .26 ייחודי/ צמח נדיר

דבורנית נאה.27 ייחודי/ צמח נדיר

זהבית בלתי מזוהה.28 ייחודי/ צמח נדיר

חלב צרפתי-נץ.29 ייחודי/ צמח נדיר

סייפן סגול.30 ייחודי/ צמח נדיר

דבורנית שחומה, סחלב אנטולי, סחלב פרפרני.31 אתר פריחה

חסידה גדול-מקור, כלנית מצויה, נורית אסיה.32 אתר פריחה

קידה שעירה.33 ייחודי/ צמח נדיר

אבובית עדינה.34 צמח אדום

שרדיניה מוצנית.35 ייחודי/ צמח נדיר

מצוקים בשתי הגדות.36 מצוק

' מ2בריכה סכורה למרגלות מפל .37 בית גידול לח עונתי

ליבנה רפואי.38 מיוחד/ עץ בולט

סייפן תבואה.39 ייחודי/ צמח נדיר

נורית ירושלים.40 ייחודי/ צמח נדיר

מצוק.41



אפרת- סקר טבע עירוני  

אפרת צפון
2 אתר מספר

פירוטממצאים

שי-סחלב שלוש, סחלב אנטולי, סחלב פרפרני, סחלב הגליל.42 אתר פריחה

לבנה רפואית.43 מיוחד/ עץ בולט

' מ3גובה , אמת המים- מציץ סורי .44 ממצא ארכיאולוגי

מרבדים- לוטם שעיר .45 אתר פריחה

אלון מצוי.46 מיוחד/ עץ בולט

עוזרר קוצני.47 מיוחד/ עץ בולט

צבעוני הרים.48 ייחודי/ צמח נדיר

צטרה ורודה.49 אתר פריחה

מצוק.50

' מ2.5מפל מים .51 מצוק

לבנה רפואי.52 מיוחד/ עץ בולט

שיח ענק- ורד הכלב .53 ייחודי/ צמח נדיר

קטלב מצוי.54 ייחודי/ צמח נדיר

סיפן התבואה.55 ייחודי/ צמח נדיר

ציפורנית נפוחה.56 ייחודי/ צמח נדיר

אחישבת ענף.57 ייחודי/ צמח נדיר

דרדר החרחבינה.58 ייחודי/ צמח נדיר

תות שחור.59 מיוחד/ עץ בולט

פיר עם מים.60 בית גידול לח עונתי

תודרה דמשקאית.61 ייחודי/ צמח נדיר

אחישבת ענף.62 ייחודי/ צמח נדיר

קטלב היוצא מתוך מצוק פרט טבעי- קטלב מצוי .63 מיוחד/ עץ בולט

פיקוס התאנה.64 מיוחד/ עץ בולט

לוטמית המטאטא.65 ייחודי/ צמח נדיר

נורית אסיה, סחלב אנטולי.66 אתר פריחה

סחלב פרפרני.67 אתר פריחה

מצוק מטר10גובה .68

מצליב בלתי מזוהה.69 ייחודי/ צמח נדיר

סחלב אנטולי.70 אתר פריחה

נורית אסיה, סחלב פרפרני.71 אתר פריחה



אנדמיותשם הצמח

אפרת- סקר טבע עירוני 
אפרת צפון

2אתר מספר

רשימת מיני צומח 

סטטוס שכיחות שם מדעי

תדיר  1. Ziziphora capitata אבובית מקורקפת

צמח , על סף הכחדה  2.
'אדום'

Ziziphora tenuior אבובית עדינה

מוגן  3. נפוץ Majorana syriaca אזוב מצוי

נפוץ  4. Urospermum picroides אזנב מצוי

מוגן  5. מצוי Spartium junceum אחירותם החורש

תדיר  6. Peucedanum junceum אחישבת ענף

פולש  7. תדיר Ailanthus altissima איילנתה בלוטית

נפוץ  8. Isatis lusitanica איסטיס מצוי

מוגן  9. נפוץ Pistacia palaestina ישראלית-אלה ארץ

מוגן 10. נפוץ Quercus calliprinos אלון מצוי

נפוץ 11. Paronychia argentea אלמוות הכסף

מצוי 12. Medicago coronata אספסת הכתרים

מצוי 13. Medicago orbicularis אספסת עדשתית

מצוי 14. Asparagus aphyllus אספרג החורש

תדיר 15. Arabis verna ארביס אביבי

נפוץ 16. Polygonum equisetiforme ארכובית שבטבטית

מצוי 17. Rhamnus lycioides ישראלי-אשחר ארץ

נדיר למדי 18. Verbascum sinaiticum בוצין סיני

נפוץ 19. Aegilops geniculata חיטה ביצני-בן

מוגן 20. תדיר Anacamptis pyramidalis סחלב צריפי-בן

מצוי 21. Crithopsis delileana שעורה מצוי-בן

מצוי 22. Vicia palaestina ישראלית-בקיה ארץ

נפוץ 23. Vicia peregrina בקיה מצויה

מצוי 24. Bromus tectorum ברומית הגגות

מצוי 25. Bromus scoparius ברומית המטאטא

סוריה ולבנון, ישראל 26. תדיר Bromus syriacus ברומית סורית

נפוץ 27. Silybum marianum גדילן מצוי

תדיר 28. Cyperus glaber גומא קירח

מצוי 29. Daucus broteri גזר מצוי

נפוץ 30. Daucus carota גזר קיפח

מצוי 31. Ballota saxatilis גלונית הסלעים

מצוי 32. Ballota undulata גלונית מצויה

מצוי 33. Buglossoides arvensis גלעינית השדה

מצוי 34. Teucrium divaricatum געדה מפושקת

נפוץ 35. Teucrium capitatum געדה מצויה

מצוי 36. Geranium robertianum גרניון הארגמן

מצוי 37. Geranium rotundifolium גרניון עגול

מוגן 38. נדיר למדי Ophrys bornmuelleri דבורנית נאה

מוגן 39. תדיר Ophrys lutea דבורנית צהובה

מוגן 40. תדיר Ophrys israelitica דבורנית שחומה

מצוי 41. Galium setaceum דבקה דקיקה

מצוי 42. Galium aparine דבקה זיפנית

מצוי 43. Aethionema heterocarpum פרית תמימה-דו

מוגן 44. מצוי Helichrysum sanguineum המכבים האדום-דם



אנדמיותשם הצמח

אפרת- סקר טבע עירוני 
אפרת צפון

2אתר מספר

רשימת מיני צומח 

סטטוס שכיחות שם מדעי

מצוי 45. Adonis microcarpa פרי-דמומית קטנת

מוגן 46. מצוי Asplenium ceterach דנדנה רפואית

מצוי 47. Crupina crupinastrum דרדית מצויה

תדיר 48. Centaurea eryngioides דרדר החרחבינה

נדיר למדי 49. Hypochaeris achyrophorus היפוכריס נדיר

מצוי 50. Valerianella vesicaria ולריינית משולחפת

מוגן 51. תדיר Rosa canina ורד הכלב

נפוץ 52. Veronica cymbalaria ורוניקה לבנה

תדיר 53. Veronica polita ורוניקה מבריקה

תדיר 54. Veronica anagallis-aquatica ורוניקת המים

תדיר 55. Micromeria fruticosa זוטה לבנה

מצוי 56. Micromeria nervosa זוטה מעורקת

נפוץ 57. Micromeria myrtifolia זוטה צפופה

נפוץ 58. Lolium rigidum זון אשון

סוריה ולבנון, ישראל 59. נפוץ Bellevalia flexuosa זמזומית מצויה

תדיר 60. Cynosurus callitrichus כלב מצוי-זנב

תדיר 61. Scorpiurus muricatus עקרב שיכני-זנב

מצוי 62. Briza maxima זעזועית גדולה

מצוי 63. Telmissa microcarpa פרי-זערורית קטנת

תדיר 64. Asterolinon linum-stellatum זעריר כוכבני

מצוי 65. Andropogon distachyos זקניים משובלים

נפוץ 66. Hyparrhenia hirta זקנן שעיר

מצוי 67. Geropogon hybridus סב מצוי-זקן

מצוי 68. Tragopogon coelesyriacus תיש ארוך-זקן

נפוץ 69. Convolvulus arvensis חבלבל השדה

תדיר 70. Convolvulus althaeoides חבלבל כפני

נפוץ 71. Valantia hispida חגווית שעירה

נפוץ 72. Ajuga chamaepitys שפה מצוי-חד

מצוי 73. Scolymus hispanicus חוח ספרדי

אין נתון 74. Onopordum sp. חוחן בלתי מזוהה

תדיר 75. Atractylis cancellata חורשף השבכה

ישראל ולבנון 76. מצוי Atractylis comosa חורשף מצויץ

נפוץ 77. Alcea setosa חטמית זיפנית

מצוי 78. Alcea acaulis הפרה-חטמית עין

מצוי 79. Thesium bergeri חלוקה הררית

תדיר 80. Cicer judaicum חמצה שסועה

מצוי 81. Lactuca tuberosa פרחים-חסה כחולת

נדיר מקומית 82. נדיר למדי Anarrhinum forskahlii חסרף מזרחי

נפוץ 83. Lactuca serriola חסת המצפן

מוגן 84. נפוץ Urginea maritima חצב מצוי

נפוץ 85. Eryngium creticum חרחבינה מכחילה

תדיר 86. Umbilicus intermedius טבורית נטויה

פולש 87. נפוץ Nicotiana glauca טבק השיח

נפוץ 88. Lathyrus blepharicarpos טופח ריסני

נפוץ 89. Dittrichia viscosa טיון דביק



אנדמיותשם הצמח

אפרת- סקר טבע עירוני 
אפרת צפון

2אתר מספר

רשימת מיני צומח 

סטטוס שכיחות שם מדעי

מצוי 90. Tamus sp. טמוס בלתי מזוהה

מוגן 91. מצוי Lonicera etrusca יערה איטלקית

תדיר 92. Muscari neglectum כדן אשכולי

מוגן 93. תדיר Ixiolirion tataricum כחלית ההרים

נפוץ 94. Hymenocarpos circinnatus כליינית מצויה

מצוי 95. Ferula communis כלך מצוי

מוגן 96. נפוץ Anemone coronaria כלנית מצויה

תדיר 97. Heptaptera anisoptera כנפה חרוקה

מצוי 98. Chenopodium vulvaria אווז מבאישה-כף

סוריה ולבנון, ישראל 99. מוגן נפוץ Crocus hyemalis כרכום חורפי

נפוץ100. Chiliadenus iphionoides כתלה חריפה

מצוי101. Parietaria judaica כתלית יהודה

נפוץ102. Leontodon tuberosus שורשים-כתמה עבת

מוגן103. מצוי Styrax officinalis לבנה רפואי

נפוץ104. Lotus peregrinus לוטוס מצוי

נפוץ105. Cistus creticus לוטם שעיר

נפוץ106. Fumana thymifolia לוטמית דביקה

מצוי107. Fumana arabica לוטמית ערבית

ישראל ולבנון108. תדיר Arum palaestinum ישראלי-לוף ארץ

נפוץ109. Plantago afra לחך בלוטי

נפוץ110. Plantago cretica לחך כרתי

פולש111. תדיר Xanthium spinosum לכיד קוצני

נפוץ112. Anchusa strigosa פר סמורה-לשון

מצוי113. Callipeltis cucullaria מגנונית כבונה

מצוי114. Pallenis spinosa מוצית קוצנית

נפוץ115. Stipa capensis מלעניאל מצוי

תדיר116. Malcolmia chia מלקולמייה הררית

תדיר117. Malcolmia crenulata מלקולמייה חרוקה

נפוץ118. Podonosma orientalis מציץ סורי

נפוץ119. Biscutella didyma מצלתיים מצויות

נפוץ120. Erodium gruinum חסידה גדול-מקור

נפוץ121. Erodium cicutarium חסידה גזור-מקור

נפוץ122. Erodium malacoides חסידה חלמיתי-מקור

מצוי123. Polygala monspeliaca חלב מונפלייני-מרבה

נפוץ124. Anagallis arvensis מרגנית השדה

מוגן125. נדיר למדי Salvia indica מרווה כחולה

מצוי126. Salvia verbenaca מרווה מצויה

סוריה ולבנון, ישראל127. מצוי Salvia judaica מרוות יהודה

סוריה ולבנון, ישראל128. מצוי Salvia hierosolymitana מרוות ירושלים

נפוץ129. Sonchus oleraceus מרור הגינות

מצוי130. Marrubium vulgare מרמר מצוי

תדיר131. Mercurialis annua מרקולית מצויה

נפוץ132. Lamarckia aurea משערת זהובה

מצוי133. Fibigia clypeata משקפיים מצויים

מצוי134. Pterocephalus plumosus נוציץ מנוצה
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אין נתון135. Pterocephalus brevis נוציץ עטוף

נפוץ136. Lagoecia cuminoides נוצנית כדורית

מוגן137. נפוץ Ranunculus asiaticus נורית אסיה

נפוץ138. Lamium amplexicaule נזמית לופתת

נפוץ139. Crepis sancta קרנית-ניסנית דו

נפוץ140. Crepis aspera ניסנית זיפנית

נדיר מקומית141. תדיר Crepis reuteriana ניסנית כינורית

תדיר142. Nepeta curviflora נפית כפופה

תדיר143. Ornithogalum montanum חלב הררי-נץ

מצוי144. Ornithogalum narbonense חלב צרפתי-נץ

סוריה ולבנון, ישראל145. נדיר למדי Ornithogalum neurostegium חלב שעיר-נץ

נפוץ146. Piptatherum miliaceum נשרן הדוחן

תדיר147. Piptatherum blancheanum נשרן מכחיל

נפוץ148. Piptatherum thomasii נשרן צפוף

מצוי149. Legousia falcata סגולית חרמשית

מצוי150. Solanum nigrum סולנום שחור

מוגן151. תדיר Orchis anatolica סחלב אנטולי

מוגן152. תדיר Orchis galilaea סחלב הגליל

מוגן153. מצוי Orchis caspia סחלב פרפרני

מוגן154. מצוי Orchis tridentata השיניים-סחלב שלוש

מוגן155. נדיר למדי Gladiolus atroviolaceus סייפן סגול

נדיר מקומית156. תדיר Symphytum brachycalyx ישראלי-סינפיטון ארץ

נפוץ157. Poa bulbosa סיסנית הבולבוסין

נפוץ158. Sarcopoterium spinosum סירה קוצנית

מוגן159. נפוץ Colchicum stevenii סתוונית היורה

מוגן160. נפוץ Crataegus aronia עוזרר קוצני

נפוץ161. Cichorium endivia עולש מצוי

נפוץ162. Asphodelus ramosus עירית גדולה

נפוץ163. Echium angustifolium עכנאי שרוע

מצוי164. Parentucellia latifolia פרחים-עלקלוק צהוב

תדיר165. Kickxia acerbiana עפעפית אשונה

מצוי166. Fumaria densiflora עשנן צפוף

נפוץ167. Fumaria parviflora עשנן קטן

מצוי168. Rubia tenuifolia פואה מצויה

נפוץ169. Ficus carica פיקוס התאנה

ישראל ולבנון170. מצוי Campanula hierosolymitana פעמונית ירושלים

נפוץ171. Campanula erinus פעמונית קטנה

נפוץ172. Papaver umbonatum פרג אגסי

תדיר173. Prasium majus פרסיון גדול

נפוץ174. Hypericum triquetrifolium פרע מסולסל

נפוץ175. Linum strictum פשתה אשונה

מצוי176. Linum pubescens פשתה שעירה

מצוי177. Linaria micrantha פשתנית זעירה

תדיר178. Linum corymbulosum פשתת המכבד

מוגן179. מצוי Tulipa agenensis צבעוני ההרים
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נפוץ180. Moraea sisyrinchium צהרון מצוי

תדיר181. Anagyris foetida צחנן מבאיש

נפוץ182. Dactylis glomerata ציבורת ההרים

נפוץ183. Calendula arvensis חתול מצויות-ציפורני

נפוץ184. Silene aegyptiaca ציפורנית מצרית

נדיר מקומית185. תדיר Silene vulgaris ציפורנית נפוחה

נפוץ186. Crucianella macrostachya שיבולת-צלבית ארוכת

מצוי187. Capparis zoharyi צלף קוצני

מצוי188. Phagnalon rupestre צמרנית הסלעים

מוגן189. נפוץ Satureja thymbra צתרה ורודה

תדיר190. Astragalus bethlehemiticus הלחמי-קדד בית

מצוי191. Astragalus hamosus קדד האנקולים

תדיר192. Astragalus epiglottis קדד זעיר

נפוץ193. Carthamus tenuis קורטם דק

מוגן194. נפוץ Coridothymus capitatus קורנית מקורקפת

ישראל וטורקיה195. נפוץ Anthemis palestina ישראלי-קחוון ארץ

מוגן196. מצוי Arbutus andrachne קטלב מצוי

נפוץ197. Calicotome villosa קידה שעירה

פולש198. נפוץ Conyza bonariensis קייצת מסולסלת

פולש199. מצוי Conyza canadensis קייצת קנדית

נפוץ200. Smilax aspera קיסוסית קוצנית

נפוץ201. Echinops adenocaulos קיפודן מצוי

נפוץ202. Carlina curetum קיצנית כרתית

נפוץ203. Carduus argentatus קרדה מכסיפה

נפוץ204. Cardaria draba קרדריה מצויה

נפוץ205. Cerastium glomeratum קרנונית דביקה

מצוי206. Reseda alba רכפה לבנה

מוגן207. נפוץ Cyclamen persicum רקפת מצויה

מצוי208. Ononis pubescens שברק דביק

תדיר209. Ononis mollis שברק נטוי

מצוי210. Ononis spinosa שברק קוצני

נפוץ211. Allium daninianum שום האבקנים

סוריה ולבנון, ישראל212. נדיר מקומית נדיר למדי Allium carmeli שום הכרמל

מצוי213. Allium trifoliatum subsp. hirs שום שעיר

נפוץ214. Foeniculum vulgare שומר פשוט

נפוץ215. Hedypnois rhagadioloides שופרית כרתית

נפוץ216. Avena barbata שועל מתפרקת-שיבולת

נפוץ217. Avena sterilis שועל נפוצה-שיבולת

פולש218. נפוץ Acacia saligna שיטה כחלחלה

נפוץ219. Hyoscyamus aureus שיכרון זהוב

מצוי220. Phlomis viscosa שלהבית דביקה

תדיר221. Helianthemum vesicarium שמשון הדור

נפוץ222. Helianthemum salicifolium שמשון מצוי

מצוי223. Helianthemum aegyptiacum שמשון מצרי

נפוץ224. Hordeum bulbosum שעורת הבולבוסין
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נפוץ225. Hordeum glaucum שעורת העכבר

נפוץ226. Hordeum spontaneum שעורת התבור

סוריה ולבנון, ישראל227. נפוץ Chaetosciadium trichosper שערור שעיר

מוגן228. מצוי Adiantum capillus-veneris שולמית מצויות-שערות

מוגן229. מצוי Amygdalus communis שקד מצוי

מצוי230. Ephedra foeminea שרביטן מצוי

.231Chardinia orientalis שרדיניה מוצנית

מוגן232. תדיר Cheilanthes acrostica שרכרך ריחני

מצוי233. Bituminaria bituminosa שרעול שעיר

מצוי234. Lomelosia palaestina ישראלית-תגית ארץ

נדיר מאוד235. Sisymbrium orientale תודרה מזרחית

מצוי236. Trifolium scabrum תלתן דוקרני

מצוי237. Trifolium argutum תלתן האלמוות

נפוץ238. Trifolium purpureum תלתן הארגמן

נפוץ239. Trifolium pilulare תלתן הכדורים

מצוי240. Trifolium stellatum תלתן כוכבני

נפוץ241. Trifolium tomentosum תלתן לביד

תדיר242. Trifolium clusii תלתן קלוז

מצוי243. Trifolium clypeatum תלתן תריסני

נפוץ244. Clypeola jonthlaspi תריסנית מלולה




