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2 תיאור ממצאים כללי:

סקר טבע עירוני - הרצליה

שות: נגי

מידע כללי:
       611.5

ת אבא אבן או מרחוב שדרו שה מ גי
אלטנוילנד

ת למרינה, בדרום מערב מזרחי
של העיר שיפוט  גבול ה

שטח:
מיקום:

שנם ממצאים תר י ת. בא שארי כורכר וחולו ת חורף, מ ת גידול נדיר - בריכ שטח טבעי  הכולל בי
שוף עצים, ת) ונמצאו מגוון מיני בעלי חיים כגון: ינ ת ומצודה רומי סים, ג שרידי חר ארכיאולוגיים (

ת, מריון מצוי וקיפוד מצוי תיכוני ת ים- זיקי

סון כוכבני תמים ודמ סידה  ת, מקור-ח ת חופי ציפורני

צומח:
תר ת גידול לח. בא ת בי ת, כולל הזן הדו-גוני וכן צמחיי של חרציו ת חמרה וכורכר וכולל מקבצים  תר אופייני לאדמ הצומח בא

שיטה כחלחלה ת, בעיקר  ש של צמחייה פול תקיים גם ריכוז  מ

אתר מספר           16תל מיכל

בעלי חיים:

סיה יפהפיה, תמים, מר סידה  תנים, מקור-ח תל ת, מיני  מיני חרציו
אגמון ימי וערבז דק פרחים

חלק ממקבץ דרום-מערב, צמוד
תר 17 דרום-מערב העיר, לא

תר 23 חוף תר 19 המרינה, לא לא
תר 20 אבא אבן הים ולא

שוריות: קי

מיני דגל:מיני צומח "אדומים":

ש, בז מצוי, שחור-רא סבכי  שרקרק מצוי, כרוון,  שטחים לחים כגון:  שארי כורכר ו ת, מ תוחים, חולו שטחים פ תמחים ב מינים המ
ת מצויה וקיפוד מצוי שימוני שפלה, י ת  שנוני שלדג לבן-חזה, 

טופוגרפיה:
ת שור עם גבעו ס כורכר ומי ת, רכ ת מיוצבו דיונו

דונם.
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2

רצליה רוני - ה סקר טבע עי

תכניות מאושרות בשטח האתר:
תיד ת השטח לבנייה בע ת א ת 253 א מייעד תכני

מוסדות חינוך ותרבות:
תר זה לא נמצאו בא

ר           16תל מיכל אתר מספ

תשתיות קליטת קהל:

תר זה לא נמצאו בא
מפגעים:

ת דרכי העפר ל4X4 ושמירה על השטח טבעי סדר ת מי נגר לבריכה, טיפול במינים פולשים, ה הגדל

סט 2018. תונים נכונים לחודש אוגו הנ

סלים ספ שבילים, שילוט ו

המלצות:

תכניות עתידיות בשטח האתר:
סוקה, תע ת השטח ל ת א ת הר/2530 מייעד תכני

תוח מגורים ושטח ציבורי פ

תיד תכנון בע אזור ל
דרך

ת להולכי רגל טייל
תוח שטח ציבורי פ

ת תוחים (35/1) מגדירה א ת לשטחים פ תאר משולב ת מ תכני
ת תאר ארצי ת מ תכני ת גבוהה.  תי סביב ת  ת נופי השטח כבעל רגישו

ת השטח ממערב כעורף החוף לחופים 13 מגדירה א

שימושי קרקע בפועל:
ת ת חורף, משארי כורכר ודיונו תוח טבעי, שטח בריכ שטח פ

ת מיוצבו

ייעודי קרקע:

ר ארציות: ר מחוזית ותכניות מתא תכנית מתא
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סקר טבע עירוני - הרצליה
אתר מספר           16תל מיכל

מראה כללי

חוחן קרדני

חרצית עטורה מופע דו גווני שנונית שפלה

שרקרק מצוי
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פירוטממצאים

הרצליה- סקר טבע עירוני  
16תל מיכל אתר מספר

ריכוז לחך מלבין1 ייחודי/ צמח נדיר

קפריסאי/אורן ירושלמי2 מיוחד/ עץ בולט

ריכוז חרסים3 ממצא ארכיאולוגי

ייחודי/ צמח נדיר קידה שעירה44

זית שתול5 מיוחד/ עץ בולט

גת עתיקה6 ממצא ארכיאולוגי

שמשון סגלגל7 ייחודי/ צמח נדיר

מקבץ מתנן ורותם8 ייחודי/ צמח נדיר

אתר פריחה9

תל מיכל מצודה רומית10 ממצא ארכיאולוגי

מצודה רומית ואגן אבן גדול11 ממצא ארכיאולוגי

קינון שרקרקים באתר התל הארכיאולוגי12 אתר צפרות

בריכת חורף קטנה13 בריכת חורף

חיטה שרוני-בן14 ייחודי/ צמח נדיר

צמח אדום פרטים ציפורנית חופית155

צמח אדום פרטים ציפורנית חופית1610

ייחודי/ צמח נדיר17

.ריכוז דגניים18 ייחודי/ צמח נדיר

ציפורנית חופית19 צמח אדום

קיר קינון שרקרקים ושלדגים20 אתר צפרות

קינון שרקרקים בקירות קטנים לשולי דרכים על התל21 אתר צפרות

בתרונות חמרה22 אתר גיאולוגי

ייחודי/ צמח נדיר23

שלדגים/קיר קינון שרקרקים24 אתר צפרות

צלף קוצני25 ייחודי/ צמח נדיר

ציפורנית חופית26 צמח אדום

דוכיפת על מדרון התל/קינון שרקרקים27 אתר צפרות

קיר קינון שרקרקים28 אתר צפרות

אתר פריחה29
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פירוטממצאים

הרצליה- סקר טבע עירוני  
16תל מיכל אתר מספר
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Text Box
*צפיפות הממצאים הנקודתיים אינה מעידה בהכרח על ערכיות השטח וכרוכה במאמץ הדיגום ובגישה לשטח.



רשימת בעלי החיים שנצפו באתר
(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין    שם מדעי

הרצליה - סקר טבע עירוני 
:מספר אתרתל מיכל

16

זוחלים
לא בסיכון Chamaeleo chamaeleon recticristaתיכונית-זיקית ים
לא בסיכון  Coluber jugularis asianusזעמן שחור
לא בסיכון  Mabuya vittataחומט פסים
לא בסיכון  Eryx jaculus turcicusחנק
לא בסיכון Stellagama stellioחרדון מצוי צפוני
לא בסיכון  Stenodactylus sthenodactylus sthenodactylusישימונית מצויה

עתידו בסכנה Testudo graecaיבשה מצוי-צב
לא בסיכון Daboia palaestinaeצפע מצוי

בסיכון נמוך  Ophisaurus apodusקמטן
לא בסיכון  Hemidactylus turcicus turcicusשממית בתים

סכנת הכחדה   Acanthodactylus schreiberi syriacusשנונית השפלה
לא בסיכון  Malpolon monspessulanus insignitusקשקשים מצוי-תלום

יונקים
לא בסיכון  Spalax leucodon חולד
לא בסיכון  Rattus rattusחולדה מצויה
לא בסיכון  Meriones tristramiמריון מצוי
לא בסיכון  Mus musculusעכבר מצוי
לא בסיכון  Erinaceus concolorקיפוד מצוי
לא בסיכון  Canis aureusתן זהוב

עופות
Erithacus rubeculaאדום חזה

לא בסיכון  Bubulcus ibisאנפית בקר
לא בסיכון  Pychnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון  Falco tinnunculusבז מצוי
חסר מידע  Serinus serinusבזבוז אירופי

Actitis hypoleucosבטן-ביצנית לבנת
Tringa ochropusכנף-ביצנית שחורת

Emberiza caesiaמקור-גיבתון אדום
Emberiza hortulanaגיבתון גנים

Emberiza calandraגיבתון עפרוני
Saxicola rubetraגרון-דוחל חום

Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור
בסיכון נמוך  Upupa epopsדוכיפת

לא בסיכון  Passer domesticusדרור הבית
לא בסיכון  Passer hispaniolensisדרור ספרדי
לא בסיכון  Psittacula krameriדררה
חסר מידע  Luscinia megarhynchosזמיר הירדן
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר
(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין    שם מדעי

הרצליה - סקר טבע עירוני 
:מספר אתרתל מיכל

16

Luscinia lusciniaזמיר מנומר
נכחד כמקנן  Circus aeruginosusזרון סוף

Circus macrourusזרון שדות
Circus cyaneusזרון תכול

Sturnus vulgarisזרזיר מצוי
Alectoris chukarחוגלת סלעים

בסיכון נמוך  Carduelis carduelisחוחית
לא בסיכון  Muscicapa striataחטפית אפורה

Ficedula albicollisעורף-חטפית לבנת
Ficedula hypoleucaעורף-חטפית שחורת

לא בסיכון  Phoenicurus ochrurosחכלילית סלעים
Phoenicurus phoenicurusחכלילית עצים

בסיכון נמוך  Lanius collurioחנקן אדום גב
בסיכון נמוך  Lanius senatorחנקן אדום ראש
בסיכון נמוך  Lanius nubicusחנקן נובי

Lanius minorמצח-חנקן שחור
סכנת הכחדה  Locustella luscinidesחרגולן זמירי

Delichon urbicumטסית בתים
Columba livia (domesticus)יונת הבית

לא בסיכון  Asio otusינשוף עצים
לא בסיכון  Parus majorירגזי מצוי
לא בסיכון  Carduelis chlorisירקון
לא בסיכון  Riparia ripariaכוכית גדות

Luscinia svecicaכחול חזה
בסיכון נמוך  Coracias garrulusכחל מצוי
בסיכון נמוך  Burhinus oedicnemusכרוון

לא בסיכון  Egretta garzettaלבנית קטנה
לא בסיכון  Plegadis falcinellusמגלן חום

Acridotheres tristisמיינה מצויה
לא בסיכון  Acridotheres tristisמיינה מצויה

Motacilla cinereaנחליאלי זנבתן
בסיכון נמוך  Motacilla albaנחליאלי לבן

סכנת הכחדה  Motacilla flavaנחליאלי צהוב
לא בסיכון  Accipiter nisusנץ מצוי
לא בסיכון  Dendrocopos syriacusנקר סורי

Sylvia borinסבכי אפור
חסר מידע  Sylvia hortensisסבכי החורש
לא בסיכון  Sylvia currucaסבכי טוחנים

Sylvia nisoriaסבכי ניצי
לא בסיכון  Sylvia communisסבכי קוצים
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר
(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין    שם מדעי

הרצליה - סקר טבע עירוני 
:מספר אתרתל מיכל

16

חסר מידע  Sylvia atricapillaסבכי שחור כיפה
לא בסיכון  Sylvia melanocephalaסבכי שחור ראש

Sylvia rueppelliגרון-סבכי שחור
Jynx torquillaסבראש

לא בסיכון  Gallinula chloropusסופית
לא בסיכון  Apus apusסיס חומות
לא בסיכון   Hoplopterus spinosusסיקסק

בסיכון נמוך  Oenanthe oenantheסלעית אירופית
לא בסיכון  Oenanthe isabellinaסלעית ערבות
לא בסיכון  Oenanthe hispanicaסלעית קיץ
לא בסיכון  Hirundo duaricaסנונית המערות
לא בסיכון  Hirundo rusticaסנונית הרפתות
לא בסיכון  Corvus coroneעורב אפור
לא בסיכון  Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור

Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
Phylloscopus collybitaעלווית חורף

לא בסיכון  Phylloscopus bonelliבטן-עלווית לבנת
בסיכון נמוך  Galerida cristataעפרוני מצויץ
חסר מידע  Calandrella brachydactylaאצבעות-עפרונן קצר

בסיכון נמוך  Buteo buteoעקב חורף
Anthus cervinusגרון-פפיון אדום
Anthus spinolettaפפיון מים

Anthus trivialisפפיון עצים
Anthus pratensisפפיון שדות
Fringilla coelebsפרוש מצוי

לא בסיכון  Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון  Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון  Streptoplia sengalensisצוצלת

בסיכון נמוך  Monticola solitariusצוקית בודדת
לא בסיכון  Corvus monedulaקאק

בסיכון נמוך  Cuculus canorusקוקיה אירופית
לא בסיכון  Clamator glandariusקוקיה מצויצת

Turdus philomelosקיכלי רונן
סכנת הכחדה  Acrocephalus arundinceusקנית אירופית

Acrocephalus schoenobaenusקנית פסים
לא בסיכון  Acrocephalus scirpaceusקנית קטנה
לא בסיכון  Turdus merulaשחרור
לא בסיכון  Hippolais pallidaשיחנית קטנה

Alcedo atthisשלדג גמדי
Halcyon smyrnensisשלדג לבן חזה
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר
(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין    שם מדעי

הרצליה - סקר טבע עירוני 
:מספר אתרתל מיכל

16

בסיכון נמוך   Coturnix coturnixשליו נודד
לא בסיכון  Otus scopsשעיר מצוי

עתידו בסכנה  Merops apiasterשרקרק מצוי
Myiopsitta monachusתוכי נזירי

בסיכון נמוך  Streptopelia turturתור מצוי
לא בסיכון  Streptopelia decaoctoתור צווארון
חסר מידע  Caprimulgus europeusתחמס אירופי

בסיכון נמוך  Tyto albaתנשמת לבנה
בסיכון נמוך  Carduelis cannabinaתפוחית מצויה

רגליים-פרוקי
Cyzirusבוצן

Anostracaזימרגל

פרפרים
לא בסיכון Danaus chrysippusדנאית הדורה
לא בסיכון Carcharodus alceaeהספרית החלמית
לא בסיכון Papilio machaonזנב סנונית נאה
לא בסיכון Leptotes pirithousכחליל האספסת
לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון
לא בסיכון Lycaena thersamonכחליל החומעה
לא בסיכון Azanus jesousכחליל הינבוט
לא בסיכון Zizeeria karsandraכחליל הקוטב
לא בסיכון Chilades galbaכחליל הקטנית
לא בסיכון Chilades trochylusכחליל מקושט
לא בסיכון Pieris brassicaeלבנין הכרוב
לא בסיכון Colotis faustaלבנין הצלף
לא בסיכון Pontia daplidiceלבנין הרכפה
לא בסיכון Colias croceaלבנין התלתן
לא בסיכון Euchloe belemiaלבנין ירוק פסים
לא בסיכון Gonepteryx cleopatraלימונית האשחר
לא בסיכון Melitaea triviaנימפית הבוצין
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
לא בסיכון Vanessa atalantaנימפית הסרפד
לא בסיכון Melitaea ornataנימפית ירושלים
לא בסיכון Archon apollinusצבעוני שקוף
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רשימת מיני צומח 
אנדמיותסטטוסשם הצמח סכנת הכחדה

הרצליה- סקר טבע עירוני 
תל מיכל

שכיחות

:מספר אתר
16

שם מדעי

זראגבה אמריקנית.1 אין נתון Agave americana

תדיראדמדמית פלשתית.2 Desmazeria philistaea

זר, פולשאזדרכת מצויה.3 אין נתון Melia azedarach

נפוץאזנב מצוי.4 Urospermum picroides

תדיראטד החוף.5 Lycium schweinfurthii

תדיראלית המפרק.6 Corynephorus articulatus

נפוץאלמוות הכסף.7 Paronychia argentea

נדיר למדיאספסת זעירה.8 Medicago lupulina

נפוץאספסת מצויה.9 Medicago polymorpha

מצויעלים-אספרג ארוך.10 Asparagus horridus

מצויאספרג החורש.11 Asparagus aphyllus

תדירכנפות מצויות-ארבע.12 Tetragonolobus palaestinus

נפוץארכובית שבטבטית.13 Polygonum equisetiforme

מוגןאשל בלתי מזוהה.14 אין נתון Tamarix sp.

נפוץבוצין מפורץ.15 Verbascum sinuatum

תדירחיטה אריכא-בן.16 Aegilops longissima

נפוץחיטה ביצני-בן.17 Aegilops geniculata

נפוץחיטה ביצני-בן.18 Aegilops geniculata

חופי ישראל וסיני.19 מצויחיטה שרוני-בן Aegilops sharonensis

תדירטיון בשרני-בן.20 Limbarda crithmoides

מצויבצעוני מצוי.21 Eleocharis palustris

מצויישראלית-בקיה ארץ.22 Vicia palaestina

נפוץבקיה תרבותית.23 Vicia sativa

אין נתוןברומית בלתי מזוהה.24 Bromus sp.

מצויברומית המטאטא.25 Bromus scoparius

נפוץברקן סורי.26 Notobasis syriaca

נפוץגדילן מצוי.27 Silybum marianum

נפוץגומא הפקעים.28 Cyperus rotundus

תדירגומא הקרקפת.29 Cyperus capitatus

נפוץגזר החוף.30 Daucus glaber

נפוץגזר קיפח.31 Daucus carota
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מצויגזרנית החוף.32 Pseudorlaya pumila

תדירגלדן סמרני.33 Elytrigia juncea

מצוידבקה זיפנית.34 Galium aparine

מצוידבשה מחורצת.35 Melilotus sulcatus

אין נתוןדגנין בלתי מזוהה.36 Rostraria sp.

זר, פולשדודוניאה דביקה.37 אין נתון Dodonaea viscosa

פולשדיכונדרה זוחלת.38 אין נתון Dichondra repens

תדירזנב קשתני-דק.39 Parapholis incurva

חופי ישראל וסיני.40 נפוץדרדר הקורים Centaurea procurrens

מצויהגה מצויה.41 Alhagi graecorum

תדירורוניקה מבריקה.42 Veronica polita

פולשושינגטוניה בלתי מזוהה.43 אין נתון Washingtonia sp.

נפוץזון אשון.44 Lolium rigidum

תדירזית אירופי.45 Olea europaea

מצויארנבת ביצני-זנב.46 Lagurus ovatus

תדירעקרב שיכני-זנב.47 Scorpiurus muricatus

מצויזעזועית גדולה.48 Briza maxima

נפוץזקנן שעיר.49 Hyparrhenia hirta

ישראל ולבנון.50 מצויחבלבל החוף Convolvulus secundus

מוגןחבצלת החוף.51 מצוי Pancratium maritimum

נפוץחולית מצרית.52 Cutandia memphitica

נפוץחומעה מגוידת.53 Rumex pictus

מצויהסוס-חומעת ראש.54 Rumex bucephalophorus

תדירחורשף צהוב.55 Atractylis carduus

תדירחילף החולות.56 Desmostachya bipinnata

נפוץחלבלוב מצוי.57 Euphorbia peplus

מצויחלוק שעיר.58 Petrorhagia dubia

תדירחלוקה ננסית.59 Thesium humile

נפוץחלמית מצויה.60 Malva nicaeensis

זר, פולשחמציץ נטוי.61 מצוי Oxalis pes-caprae

פולשחמציץ קטן.62 מצוי Oxalis corniculata
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נפוץחסת המצפן.63 Lactuca serriola

מוגןחצב מצוי.64 נפוץ Urginea maritima

נפוץחרדל לבן.65 Sinapis alba

נפוץחרצית עטורה.66 Chrysanthemum coronarium

מצויטופח גדול.67 Lathyrus ochrus

מצויטופח ירושלים.68 Lathyrus hierosolymitanus

תדירטופח נאה.69 Lathyrus marmoratus

נפוץטיון דביק.70 Dittrichia viscosa

זר, פולשטיונית החולות.71 מצוי Heterotheca subaxillaris

נפוץיבלית מצויה.72 Cynodon dactylon

תדירחולות מצוי-ידיד.73 Ammophila arenaria

זר, פולשירבוז מבריק.74 נדיר למדי Amaranthus blitum

פולשכובע הנזיר.75 אין נתון Tropaeolum majus

נפוץכליינית מצויה.76 Hymenocarpos circinnatus

מצויכרבולת מצויה.77 Onobrychis squarrosa

מצויכרוב החוף.78 Brassica tournefortii

זר, פולשכשות השדות.79 אין נתון Cuscuta campestris

תדירלוטוס מכסיף.80 Lotus creticus

נפוץלוטוס מצוי.81 Lotus peregrinus

מצוילוטוס שעיר.82 Lotus halophilus

מצוילופית מצויה.83 Arisarum vulgare

מצוילחך אזמלני.84 Plantago lanceolata

נפוץלחך בשרני.85 Plantago sarcophylla

תדירלחך מלבין.86 Plantago albicans

זר, פולשלכיד הנחלים.87 מצוי Xanthium strumarium

זר, פולשלנטנה ססגונית.88 תדיר Lantana camara

נפוץזרעית-לענה חד.89 Artemisia monosperma

נפוץלפתית מצויה.90 Hirschfeldia incana

תדירשור מגובבת-לשון.91 Hormuzakia aggregata

מצויחול דוקרני-מד.92 Sporobolus pungens

מצוימוצית קוצנית.93 Pallenis spinosa
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מצוימחטנית משובלת.94 Ifloga spicata

מצוימעוג כרתי.95 Lavatera cretica

נפוץמצלתיים מצויות.96 Biscutella didyma

מצויחסידה מפוצל-מקור.97 Erodium laciniatum

נפוץחסידה מצוי-מקור.98 Erodium moschatum

תדיראביבי-חסידה תל-מקור.99 Erodium telavivense

ישראל.100 צמח אדום נדירחסידה תמים-מקור Erodium subintegrifolium

נפוץמרגנית השדה.101 Anagallis arvensis

נפוץמרור הגינות.102 Sonchus oleraceus

חופי ישראל וסיני.103 מצוימרסיה יפהפיה Maresia pulchella

תדירמרקולית מצויה.104 Mercurialis annua

אין נתוןמררית בלתי מזוהה.105 Picris sp.

תדירמשיין גלילני.106 Imperata cylindrica

מצוימתנן שעיר.107 Thymelaea hirsuta

נפוץנזמית לופתת.108 Lamium amplexicaule

נפוץניסנית זיפנית.109 Crepis aspera

זר, פולשהלילה החופי-נר.110 נפוץ Oenothera drummondii

נפוץנשרן צפוף.111 Piptatherum thomasii

נפוץסביון אביבי.112 Senecio vernalis

חופי ישראל וסיני.113 נפוץסביון יפו Senecio joppensis

מצויסולנום שחור.114 Solanum nigrum

צמח אדום.115 תדירסיסם הודי Dalbergia sissoo

תדירסיסנית הגינות.116 Poa infirma

מצויעבדקן מצוי.117 Polypogon monspeliensis

תדירעלים-עירית צרת.118 Asphodelus tenuifolius

נפוץעכנאי שרוע.119 Echium angustifolium

מצויעלקת חרוקה.120 Orobanche crenata

תדירעלקת מצרית.121 Orobanche aegyptiaca

אין נתוןעשנן בלתי מזוהה.122 Fumaria sp.

תדירעשנן מטפס.123 Fumaria capreolata

נפוץפילגון מצוי.124 Filago pyramidata
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נפוץפרג אגסי.125 Papaver umbonatum

מצויפרג נחות.126 Papaver humile

תדירתרמילים-פרסה רבת.127 Hippocrepis multisiliquosa

תדירפרסיון גדול.128 Prasium majus

נפוץצבר מצוי.129 Opuntia ficus-indica

נפוץחתול מצויות-ציפורני.130 Calendula arvensis

חופי ישראל וסיני.131 צמח אדום נדיר מאודציפורנית חופית Silene modesta

נפוץציפורנית מגוונת.132 Silene colorata

מצויצלף קוצני.133 Capparis zoharyi

זר, פולשצלקנית החרבות.134 אין נתון Carpobrotus acinaciformis

מצויצמרנית הסלעים.135 Phagnalon rupestre

מצויצנון מצוי.136 Raphanus raphanistrum

תדירקדד ספרדי.137 Astragalus boeticus

נפוץקורטם דק.138 Carthamus tenuis

חופי ישראל וסיני.139 נפוץקחוון החוף Anthemis leucanthemifolia

מצויקחוונית מצויה.140 Ormenis mixta

נפוץקידה שעירה.141 Calicotome villosa

נפוץקיטה רותמית.142 Tolpis virgata

זר, פולשקיקיון מצוי.143 תדיר Ricinus communis

נפוץקנה מצוי.144 Phragmites australis

מצויקצח השדה.145 Nigella arvensis

תדירקריתמון ימי.146 Crithmum maritimum

מצויפרי בשרני-רב.147 Polycarpon succulentum

נפוץפרי מצוי-רב.148 Polycarpon tetraphyllum

מצוירגלת הגינה.149 Portulaca oleracea

מוגןרותם המדבר.150 נפוץ Retama raetam

תדירשברק משונן.151 Ononis serrata

מוגןשום גבוה.152 מצוי Allium ampeloprasum

נפוץשופרית כרתית.153 Hedypnois rhagadioloides

זר, פולששחליל מכופל.154 נדיר מאוד Coronopus didymus

נפוץשועל נפוצה-שיבולת.155 Avena sterilis
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זר, פולששיטה כחלחלה.156 נפוץ Acacia saligna

זר, פולשהערבה-שיטת עלי.157 אין נתון Acacia salicina

נפוץשיכרון זהוב.158 Hyoscyamus aureus

חופי ישראל וסיני.159 תדירשילשון חופי Trisetaria koelerioides

מצוישלח ספרדי.160 Erucaria hispanica

נפוץשלמון יפואי.161 Cephalaria joppensis

מצוישמשון סגלגל.162 Helianthemum stipulatum

אין נתוןשנית בלתי מזוהה.163 Lythrum sp.

אין נתוןשסיע בלתי מזוהה.164 Schismus sp.

נפוץשעורת העכבר.165 Hordeum glaucum

נפוץשעורת התבור.166 Hordeum spontaneum

מצוישרביטן מצוי.167 Ephedra foeminea

חופי ישראל וסיני.168 מצויישראלי-תלתן ארץ Trifolium palaestinum

מצויתלתן דוקרני.169 Trifolium scabrum

תדירתלתן הכפתורים.170 Trifolium cherleri

נפוץתלתן הפוך.171 Trifolium resupinatum

נפוץתלתן חקלאי.172 Trifolium campestre

166




