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 סער האקולוגיים של נחל  הערכים .1

סער הרהרי  הינו  נחל  החרמון  מנקזה  נחל  כתף  מזרח  ישראל  .  את  לגבולות  כניסתו  סער  לאחר  חובר  נחל 
)מצפון( בין החרמון הגירני  גיאולוגי  המורדות הגולן המערביים בקניון המתחתר בתפר    ללבקעת יעפורי, ויורד א

מרהיבים המהווים    מספר מפלים  . בנחל )מדרום( ולמעשה מהווה את הגבול הטבעי ביניהם  והגולן הבזלתי
 חרמון.   ק"מ ונשפך אל נחל 11. הנחל זורם לאורך למטיילים מוקדי עניין 

נחל איתן, אולם הפך לנחל אכזב לאחר תפיסת המעיינות המזינים אותו, עין סער ועין משרפה, הוא  נחל סער 
ומרשימה במופעה, ואילו    בערוץ היא שיטפונית   העיקריתהשקיית המטעים בעמק יעפורי. זרימת המים  מען  ל

ורם בשיפוע  נחל זהועד לסוף חודש מאי.    ההשקיה ודועכת מתחילת עונת    ת מי המעיינות בערוץ הולכזרימת  
 . A (Rosgenאותו לנחלים מסוג  ניתן לשייךעל כן , באזור הררי סלעי 4%כללי שמעל 

 בנחל סער צומחה

שיח אברהם    –  לנחל באזור זה   תאופייניהידרופיליים, המינים  עשירה במקטעי צמחיית גדות טבעית  בנחל סער  
פגועים וצומח הנחל בהם דל וכולל מינים  המקטעים בתוכנית זו הינם. מצוי, שנית גדולה, נענע משובלת ועוד

ירוקת   דביק,  )טיון  שונים  ורודראליים  ועוד'(  ירבוזים  מיני  קנדית,  קייצת  נחלים,  לכיד  מצוי,  )קיקיון  פולשים 
 החמור ומיני חרדלים(.

נחל סער ו  בולט בצמחיית הגדות, שהוא שרך  (RR)  שבטבט ענף   ם מינים נדירים וביניהב  תצפיותבמרחב הנחל  
,  RRמנכיה עדינה ) בהםמינים נדירים נוספים נרשמו באזור  בישראל.    של מין זה  אחד הריכוזים הגדולים  מהווה 

 . (BioGIS ,2019) (RRספלול מחוספס )ו( שנה 50נצפתה לפני יותר מ

 :מקרא לרמת שכיחות
CC  -  ,נפוץC - ,מצויF - ,תדירR - (אתרים בארץ 100מעל )נדיר למדי ,RP -  (אתרים בארץ 100-31)נדיר ,RR 

 ( 1999, ספיר-פרגמן) נכחד.- X, (אתרים בארץ 3עד  1)על סף הכחדה  -O, (אתרים בארץ 30-4)נדיר מאוד -
 

 חי

  , בז מצוי (LC)  , חיוויאי (LC)  , חוגלה(VU)  שרקרק מצוי :  מגוון עופותהתוכנית    מרחבברט"ג    מתוך מאגר נתוני 
(LC)דוכיפת ,  (LC)עקב חורף ,  (NT) , שחרור  (LC)נץ מצוי ,  (LC)בולבול ,  (LC)עורבני ,  (LC( )BioGIS  ,2019 .)  

. כמו  (LC)חזיר ברו  (LC)  , זאב(LC), שועל מצוי(LC)   נמיה  כמו  יונקיםמיני  , נצפו באזור  למגוון העופות    בנוסף 
, אולם (2017  ,ומילשטיין)גורן    (EN)  כתומה   חיים הנדיר סלמנדרה-נמצא הדו    אזור מסעדה ונחל סערבכן,  

ם. בנוסף, סביר ימקשים על התפתחותם של מאכלסי מים נוספים פוטנציאלי  םהפיזייהזיהום במים והתנאים  
מוצאים מקום מסתור ושהייה בין צמחיית    ובעלי חיים יבשתייםבעלי זיקה לבתי גידול לחים    בעלי חייםלהניח כי  

 באזור. בנושא זה הגדות, אולם לא נערך סקר מקיף 

 
 :מקרא לרמת שכיחות

 LC-    ,לא בסיכוןNT-    קרוב לסיכון  ,VU-    ,עתידו בסכנהEN-    ,בסכנת הכחדהCR-    בסכנת הכחדה חמורה  ,RE -  
 ( 2002, דולב 2017נכחד. )מרוז  -EXנכחד באזורינו, 
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 פתוחים סביב הנחל השטחים ה

החי  .  מ' בקרבת מצפה שלגים  2236הינו אתר טבע ייחודי בישראל ברום של  רכס החרמון    -  שמורת החרמון
ויש בו   הרכב המיניםבגובה זה.    והצומח באזור מושפעים מהתנאים האקלימיים  משתנה עם העלייה בגובה 

 .תחומי ישראלריכוז חשוב של בעלי חיים וצמחים שאינם נראים בשום מקום אחר ב

מינים "צפוניים"  יותר    חגורות נפרדות, בהן מופיעים  2-צומח מורדות החרמון )ובו מרחב נחל סער( נחלק ל
 .ברום, עם העלייה הנדירים מאד ממערב לירדן

 יער אלוני תבור סמוך לבניאס.  –שולי עמק החולה  .1
 . מ' 1400-1300חורש ים תיכוני מפותח עד אזור קו גובה   –מורדות החרמון  .2

- המינים הייחודיים לאזור הם רקפת יוונית, ארביס נאה, גרניון הלבנון, נזמית מקווות, מישויה פעמונית, לוע
 הארי הגדול ועוד. 

וריבוי  נופי  מגוון  היוצרים  נשירים,  מטעי  וכתמי  חורש  של  מיוחד  פסיפס  לנחל  הגולשים  החרמון  במורדות 
   ון הביולוגי )ראו תמונה למטה משמאל(.אקוטונים אקולוגיים המעשירים את המגו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ובר היעפורי  רם יבקעת  כבקעה    -  כת  של  האופי    1,000  -בגובה  סער.  נחל  במעלה  הים  פני  מעל  מטר 
והתרוממות החרמון הפך אותה למרחב חקלאי פורה, בו  הגיאומורפולוגי של הבקעה בתפר בין הגולן הבזלתי  

ונשירים אחרים טבעי  .  מגדלים התושבים המקומיים מטעי תפוחים  רם, אגם  שוכנת בריכת  בדרום הבקעה 
וולקניים   גזים  בועת  או  געש  הר  של  לוע  ביניהן  שונות,  לפרשנויות  הנתון  ייחודי  גיאולוגי  ממאורע  שנוצר 

יכה הוא מי תהום ושאיבות מנחל סער העליון בעונת הגשמים. הבריכה היא  שהתמוטטה. מקור המים של הבר
מערבי של הבריכה - םבמדרון הדרומאגר טבעי המשמש בעיקר להשקייה של השטחים החקלאיים בבקעה.  

השרך אברנית   -ישראל  בהנדירים  הצמחים  שרדו קטעים קטנים של מדרונות תלולים במיוחד, ובהם גדל אחד  
  . (2007שמידע ופולק ) הנשר

 אברנית הנשר תיכוני וחקלאות בגדות הדרומיות של הנחל-חורש ים
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 מרחב התוכנית הפרות והשפעה על המערכת האקולוגית ב .2

  זה   מצב.  פרה חזקההינה מערכת פגועה המאופיינת בחוסר יציבות וההמערכת האקולוגית בנחל סער  כיום,  
  צמחיית זיהום, מצבורי פסולת, מקטעים סתומים בערוץ, חתך תעלתי,    מפגעי  נגרם בעיקר בשלשל הנחל  

. שאיבה של זרימה שיטפונית בעת גיאויות משפיעה גם היא על דלות זרימת מים דלה ולא רציפהפגועה ו  גדות
ות המערכת האקולוגית. השיטפונות יוצרים לזרימות השיטפוניות העוצמתיות יש תרומה רבה לבריא. הזרימה

מעין "איתחול" של המערכת ומאפשרים לאורגניזמים שונים להשלים מחזור חיים, ולצמחים הזקוקים לאור  
מעידות על שפיעת   ,טחנות הקמח הפזורות לאורך הערוץ.  Inbar et al,1986)לשגשג עונתית )  –ולא לסבך  

מספרים את סיפור הנחל טרם הפגיעה   ,שר שרדו לאורך הנחלמקטעי צמחיית גדות א  .המים בעבר בנחל
  מעידים על פוטנציאל השיקום של המערכת האקולוגית. , אך גםפיתוח וחקלאות בו בפעולות האנושית 

המערכת האקולוגית פגועה  מקטעים מייצגים. בכל אחד מהם    3-ניתן לחלק את נחל סער במתחם התכנון ל
אלו גרמו לפגיעה    .סמיכות למטעים ולאזור המיושבככלל, הסיבה לפגיעה במערכת האקולוגית קשורה ב   .הודל

 בגדות הנחל ובאזור החייץ.   ת ברצועת הצומח הטבעי ,משמעותית בחתך הנחל הטבעי

 בקעת היעפורי – 1קטע מ

.  ברובו חתך הנחל הינו תעלתי עמוק ומדופן אבן. מטעיםל בינותאזור חקלאי, הנחל במקטע זה מתחתר דרך 
ביטל את המורכבות וכתוצר לוואי  ,ועד להזרים את המים הלאה ולמנוע נזקי הצפה למטעיםנהחתך התעלתי 

 ל בתי גידול לחים.מגוון ש ה והאחראי לדלותטבעי ההמבנית האופיינית לנחל 

  

           יחתך הנחל בשטחים החקלאיים של בקעת היעפור
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  ערוץ נחל אבו סעיד – 2מקטע 

נחל אבו סעיד מנקז את אגן ההיקוות המשני של אגן סער, מדרום לבריכת רם. ערוץ הנחל בעל אפיקו  
בשטח החקלאי והבנוי. התעלה זורמת רק בעונת החורף  מקור להצפות רבותומהווה  צר, לא מוסדר

פסולת, מינים פולשים ומתפרצים, קיטועים בזרימה על  –ומושפעת מאוד מהאזורים הסמוכים 
תשתית טבעית והיצמדות למבנים קיימים. כל אלו פוגעים בתפקוד הטבעי של הנחל ובפוטנציאל 

  השיקום שלו כמערכת טבעית.

 דוגמאות למצב וחתך הנחל בערוץ אבו סעיד
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  מסעדה – 3מקטע 

משמש כאתר סילוק   במקטע זה  הערוץ  הנחל מתחתר לעומקים גדולים למדי בסמוך לשטח הבנוי של מסעדה.
זו סותמת את תוואי הערוץ וגזם. פסולת  בניין  מסוימים.    פסולת ביתית, פסולת חקלאית, פסולת  במוקדים 

ונשנות לאורך הערוץ גורמת לשריפות חוזרות   יערהמונעות התפתחות של    ,בנוסף, שריפת הגזם והפסולת 
  גדות אופייני לאורכו.

  

 צילום: איתי אושינסקי                גדות הנדסיות ותלולות בכפר

 צילום: איתי אושינסקי                שפוכת ופסולת בגדות הנחל
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 התייחסות לתוכנית המוצעת   .3

סער   בנחל  לטפל  מבקשת  המוצעת  מסעדה,  התוכנית  סעידבובמרחב  אבו  נחל  הראשי  התוכנית .  יובלו 
להסדיר   לאור  מבקשת  הנחלים  בערוצי  מטרים  ולטפל  מרחק  עד  )לעיתים  הנחל  סביב  הבניה  התפתחות 

והצורך בשמירה על תפקודם הניקוזי. צפי הבניה העתידי צפוי להעלות את הספקי הזרימה אל נחל   בודדים(
סער, תוך צמצום רצועת הנחל הפוטנציאלית. מכך התוכנית המוצעת כוללת בתוכה בעיקר פעולות של ייצוב  

האקולוגי והנופי של הנחל  על תפקודו סער. אתגר במצב זה הוא כיצד לשמור  גדות והגדלת החתכים של נחל
מ' לפני   400  -כמובל עד  ב  ייסגר  בתוכנית זו  נחל אבו סעיד  והמרחב הסמוך אליו. כך למשל חלקו העליון של

 .בשל התוכניות הסטטוטוריות לבניה ודרך על ערוץ הנחל עם נחל סער מפגשו

 והמלצות להסדרת הנחל תוך שמירה וטיוב תפקודו האקולוגי: צעתהמולהלן התייחסות לתוכנית  

 תוך מתן פתרונות לצרכים ניקוזיים  הגדלת התפקוד האקולוגי של הנחל .1

 מומלץ לחקות את ערוץ הנחל הטבעי ככל הניתן, במגבלות הסטטוטוריות, הידרולוגיות הקיימות. 

 המלצות: 

 שילוב שיקום צומח טבעי להגדת המגוון הביולוגי והמורכבות המבנית של גדות הנחל.   •
o   שילוב ידי  על  הגבוהות  ובגדות  הערוץ  של  הלח  בחלק  ומותאם,  טבעי  צומח  העשרת 

שתילה/זריעה של מיני צומח מקומיים שייבחרו על פי רשימת צמחייה שתיערך על ידי בוטנאי  
כ גם  חשיבות  בכך  יש  אקולוג.  הצפויים או  המתפרצים  הפולשים/  המינים  של  מווסת  גורם 

 להופיע לאחר העבודות.
o   שימור משטחי המין הנדיר, שבטבט ענף, היוצרים מעיין אחו לח במקטעים הרלוונטיים. טיפוח

משטחים נוספים במקטעים אחרים של הנחל לאורך הגדות ובמטעים הסמוכים, בהם נמצא  
 מין זה בעבר. 

o נדירים הייחודיים לאזור, כמו פרע ריחני, ורד צידוני, אברנית הנשר העצמת מופע המינים ה
 ואזוביון דגול. 

 
קיימת  כל דיפון של גדות הנחל ייעשה באופן נקודתי ועל פי צורך הכרחי בלבד, כלומר אזורים בהם   •

הרחבת ערוץ הנחל, מיתון שיפוע הגדות ושיקום    )על ידי  קריסת גדות ולא ניתן לייצבם באופן טבעי
שמור על מופע טבעי. יש להימנע באופן מדורג ככל הניתן כך שגדה אחת תמומלץ לדפן  ומח מקומי(.  צ

 ( Aמדיפון בעזרת בטון ולחקות את אופי הנחל הטבעי )דיפון באבן מקומית, המתאימה לנחל מסוג 
 שמירה על רצף זרימה טבעי ככל הניתן )להוציא המקרים בהם כבר לא ניתן(.  •
 ככל הניתן )למשל להתבסס על שצפ"ים(.  הרחבת מסדרון הנחל •
•  

 

 
 טיפול במפגעים וזיהומים   .2

עלולה לגרום   ,הגדלת משטר הזרימה בנחל סער, יחד עם  כמויות גדולות של פסולת לאורך האפיק  המצאות  
פגיעה בבתי   כדי  זיהום במורד, תוך  ולהתפשטות  בנחל  גידול  הלזליגת חומרים מזהמים אל תוך מי הנחל 
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הפסולת מהווה מטרד ועלולה לייצר מפגעי ריח והופכת הנחל ל'חצר אחורית', בלתי נעימה ובלתי  וסביבו.  
 . מזמינה ומרחיקה את אוכלוסיית המטיילים מהנחל

 המלצות: 

לטפל   • אליו  ביש  הקרובה  ובסביבה  הנחל  לאורך  שפכים  פסולת,      -מפגעים  וזליגת  גלישות 
 .לאורך הערוץ

 .צבורי פסולת חדשיםלמניעה היווצרות מנלוות ת  ורצוי לתת התייחסות בתוכני  •
 

  –בירוא מינים פולשים  .3

מהווה מרחב פוטנציאלי להתפתחות מיני צומח פולשים ומתפרצים.  שטח מופר, בעיקר בסמוך לבית גידול לח,  
משנים את בית הגידול   אלו. מינים פולשים ומתפרציםפסולת בניין ועפר מהווים וקטור להפצה של זרעי מינים 

 .  , נותנים לנחל מראה פגוע ואינם מאפשרים למינים המקומיים להתבסס בגדות הנחלהטבעי

 המלצות: 

באזור התוכנית   הקיימים פולשים הבוגריםבפרטים היש לטפל   –ת מינים פולשים מניעה של התפרצו •
 (. 1מתאים בשלוש השנים הראשונות )ראה נספח  ממשק תחזוקהלקיים ו)על פי המלצות אקולוג( 

הפולשים  • המינים  עבור  ההזדמנויות  חלון  ולצמצום  שטח"  ל"תפיסת  טבעי  צומח  של  שתילה 
 והמתפרצים. 

 ומורפולוגי של חתך הנחל  שיקום ביולוגי. 3

אזורים  צירת אזורי חיץ שישמשו הרחבת מגוון בתי הגידול לאורך הנחל וייצרו הפרדה בין הנחל לבין י •
   .מיושביםחקלאיים או 

 : להעשרת המגוון הביולוגי שיקום צומח הנחל וגדותיו •
o   ידי על  הגבוהות  ובגדות  הערוץ  של  הלח  בחלק  ומותאם,  טבעי  צומח  שילוב  העשרת 

שתילה/זריעה של מיני צומח מקומיים שייבחרו על פי רשימת צמחייה שתיערך על ידי בוטנאי  
הצפויים  המתפרצים  הפולשים/  המינים  של  מווסת  כגורם  גם  חשיבות  בכך  יש  אקולוג.  או 

 להופיע לאחר העבודות.
o ענף, היוצרים מעיין אחו לח במקטעים הרלוונטיים. טיפוח    שימור משטחי המין הנדיר, שבטבט

משטחים נוספים במקטעים אחרים של הנחל לאורך הגדות ובמטעים הסמוכים, בהם נמצא  
 מין זה בעבר. 

o  העצמת מופע המינים הנדירים הייחודיים לאזור, כמו פרע ריחני, ורד צידוני, אברנית הנשר
 ואזוביון דגול. 

 כאתר טבע וטיילות ל הנח העלאת ערכיות. 3

 . העלאת ערכיות הנחל ושיפור תדמיתו הציבורית תצמצם את המפגעים וכמות הפסולת המושלכת

 המלצות: 

בדיקת אפשרות לפיתוח נופי הרחק מהאזורים בעלי רגישות וערכיות אקולוגית גבוהה ומערוץ הזרימה   •
 של הנחל.

 המלצות כלליות לביצוע:
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ינועו על בסיס צירי תנועה ודרכי אפר קיימים ולמנוע דריסה של    יש להקפיד כי כלי העבודה בשטח •
 שטחים טבעיים. 

 

 

 ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ.  –איתי אושינסקי כתיבה: 

  



 

10 
 

ער
 ס

חל
- נ

וגי
ול

אק
ח 

ספ
נ

 

 נספחים  .4

 הנחיות ראשוניות לשתילה, טיפול ואחזקה  :1 נספח

 : בשנים הראשונות לשתילה, טיפול ואחזקהכלליות הנחיות להלן ה

  רצוי לאפשר לשטח טיפול מקדים של לפחות עונה אחת כדי לאפשר התבססות גדות לפני השתילה   .1
 ושליטה על הצמחייה הרודרלית.

  מועד השתילה, צריך להיות מכוון לעונות הביניים בעדיפות לאביב, זמן ההתעוררות של צמחי המים,  .2
נוחות בטמפרטורות  התבססות  ימי  מספיק  לאפשר  יש  בסתיו  מתקיימת  והשתילה   ובמצע   במידה 

 רטוב/לח. 

 שתילה בקו המים ובגדה התחתונה אינו מצריך השקיה, זאת בהתאם ללחות לאיכות המים וזמינותם.  .3

שתילה שנעשית בחלקים היובשניים של הגדה מחייבת השקיית עזר לאורך תקופה של שתי עונות   .4
 לפחות, עד להתבססות שורשים בגובה המים.  יובש

  ת הנובעות מבע"ח ומפעילות אנושית, יש להשתמש בדרגיםתכנון ההשקיה צריך להתחשב בפגיעו .5
 .16גבוהים ולהמעיט שימוש בצינור 

למשל אזור )מבחינה נופית רצוי לחלק את מופע הצמחים מבחינת הגובה או הייעוד    -  אופן השתילה .6
פיזור מיני  בהתאמה לחיגור.    (,ירוק ונמוך לפיקניקים, אזור סבוך וגבוה כחייץ הגנה לשטח מוגן  אחו

   יביא לסיכויי קליטה גבוהים יותר. (שתילים מאותו מין 3 -במקבצים של כ)באופן אקראי  הצמחים

 

ואחזקת השטח הכרחי בשנים הראשונות אחרי השתילה לשקול המשך  ,טיפול  יש  למצב   תחזוקה   ובהתאם 
 מים, כדי לאפשרברמה מתאימה. כדי להקל על התחזוקה רצוי מאוד לתכנן את השתילה במרווחים מתאי

 עבודה עם כלים מכנים לכיסוח מסיבי בלי לפגוע בצמחיה השתולה.
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 ט חוות דעת אקולוגית על הפרויק .5

פינוי    -התוכנית המוצעת עוסקת בשלושה מישורים שונים המשלימים זה את זה: )א( טיפול במפגעים וזיהומים 

שיקו )ב(  פולשים;  מינים  ובירוא  ישנות  תשתיות  סילוק  הנחל  פסולת,  חתך  של  ומורפולוגי  ביולוגי  מיתון    - ם 

)ג( המורכבות המבנית,  , הגדלת  הגדות לאזור;  וייחודיים  אופייניים  ושתילת מינים  גדות הנחל  צומח  שיקום 

 שיפור תדמיתו הציבורית של הנחל והעלאת ערכיותו כאתר טבע וטיילות עבור תושבי המקום ומטיילים אחרים.  

פעולו עם  יחד  אלו,  חקלאי  פעולות  ממשק  כגון  ההיקוות  אגן  בכל  הנחל  תיפקוד  על  המשפיעות  נוספות,  ת 

בנחל. הן יסייעו לתמוך בנחל כמסדרון אקולוגי,   לשיקום ולייצוב המערכת האקולוגית ידידותי לסביבה, יתרמו 

ובוטנית גיאולוגית, הידרולוגית  טופוגרפית,  שונים  שטח בעלי מאפיינים  ונ  .המחבר תאי  חל  מורדות החרמון 

ים יער  גידול:  של בתי  שילוב  בו  ייחודי בנוף הארץ,  למרגלותיו מהווים מרחב  עם חורש  -סער  תיכוני מפותח 

יתרום  נחל  ה שיקום  ואברנית הנשר.    שבטבט ענף  נדירים, כמו משולב במטליות חקלאיות ונחל עם ריכוז מינים

ת שירותי המערכת, שהנחל מספק  לשימור המגוון הביולוגי של נחל בעמק העובר לנחל הררי ויתמוך בהגדל

 לאדם.

   רשימת מיני צומח מומלצים לשתילה .6

הרשימה המוצגת להלן מציגה חלק ממגוון המינים המקומיים המומלצים להשבה. ברשימה מודגשים 

מינים נדירים ובסכנת הכחדה. לקראת שלב ביצוע התוכנית, יש לשוב ולערוך רשימה מלאה, הכוללת  

ים, תוך התייחסות לאופי המקטעים ורצועות החיגור. יש להקפיד על איסוף חומר את מגוון מינים המקומי

 ריבוי מקומי, על פי הנחיות רט"ג והגורמים המוסמכים.  

 

 צורת חיים שכיחות  שם מדעי  שם עברי 

 עץ Fraxinus syriaca RP מילה סורית 

 עץ Laurus nobilis C ער אציל 

 עץ Salix alba RP ערבה לבנה 

 עץ Ficus carica CC פיקוס התאנה 

 שיח Myrtus communis RP הדס מצוי 

 שיח Nerium oleander F הרדוף הנחלים 

 שיח Rosa phoenicia RP ורד צידוני
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 שיח Hypericum hircinum RP פרע ריחני

 שיח Vitex agnus-castus F אברהם מצוי -שיח

 שיח/מטפס   Vitis vinifera גפן היערות

 שנתי -עשבוני רב Pteridium aquilinum O אברנית הנשר 

 שנתי -עשבוני רב Scirpus holoschoenus F אגמון הכדורים

 שנתי -עשבוני רב Dorycnium rectum C אחילוטוס זקוף 

 שנתי -עשבוני רב Persicaria lapathifolia F ארכובית הכתמים 

 שנתי -עשבוני רב Persicaria decipiens F ארכובית משונשנת 

 שנתי -עשבוני רב Persicaria senegalensis RP ארכובית סנגלית 

 שנתי -עשבוני רב Schedonorus arundinaceus R אפר מצוי -בן

 שנתי -עשבוני רב Cyperus longus CC גומא ארוך

 שנתי -עשבוני רב Teucrium scordium RR געדת הביצות

 שנתי -עשבוני רב Verbena officinalis C ורבנה רפואית 

 שנתי -עשבוני רב Veronica anagallis-aquatica F ורוניקת המים 

 שנתי -עשבוני רב Potentilla reptans O חמשן זוחל

 שנתי -עשבוני רב Alisma plantago-aquatica O צפרדע לחכית-כף

 שנתי -עשבוני רב Scrophularia macrophylla RP עלים-לוענית גדולת

 שנתי -עשבוני רב Plantago lanceolata C לחך אזמלני 

 שנתי -עשבוני רב Melissa officinalis F מליסה רפואית 

 שנתי -עשבוני רב Mentha longifolia C משובלת  הנענ

 שנתי -עשבוני רב Typha domingensis F סוף מצוי 

 צורת חיים שכיחות  שם מדעי  שם עברי 

 שנתי -עשבוני רב Arundo donax C שכיח עבקנה

 שנתי -עשבוני רב Epilobium hirsutum CC ערברבה שעירה

 שנתי -עשבוני רב Pulicaria dysenterica C פרעושית משלשלת 

 שנתי -עשבוני רב Equisetum ramosissimum RP שבטבט ענף

 שנתי -עשבוני רב Lythrum salicaria CC שנית גדולה

 שנתי -עשבוני רב Lythrum junceum C מתפתלת שנית 

 שנתי -עשבוני רב Bituminaria bituminosa vr. C זן דן שרעול שעיר

 שנתי -עשבוני רב Melilotus albus C דבשה לבנה 

 שנתי -חד Polypogon monspeliensis C עבדקן מצוי 

 שנתי -חד Epilobium tetragonum F ערברבה מרובעת
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 שכיחות:מקרא לרמת 
CC-  ,נפוץ C-  ,מצוי F-  ,תדיר R-    מעל( למדי  בארץ(,  100נדיר  )  - RP אתרים  אתרים    31-100נדיר 

 נכחד. -X אתרים בארץ(, 3עד  1על סף הכחדה )- O אתרים בארץ(, 4-30נדיר מאוד )- RR בארץ(,
 

 שתילה טיפול ואחזקה לפני ואחרי שתילה 

לפני השתילה מומלץ לערוך טיפול מקדים בשטח של לפחות עונה אחת כדי לאפשר התבססות   .1

 של הצמחייה הטבעית, תוך שליטה על המינים הפולשים, הרודראליים והסגטליים. 

גידול לח  מועד השתילה   .2 צריך להיות מכוון לעונות הביניים בעדיפות לאביב, זמן  של צומח בית 

ימי  כמות מספקת של במידה והשתילה מתקיימת בסתיו יש לאפשר  .ההתעוררות של צמחי המים

 התבססות בטמפרטורות נוחות ובמצע רטוב/לח.

שתילה שנעשית בחלקים היובשניים של הגדה מחייבת השקיית עזר לאורך תקופה של שתי עונות  .3

 יובש לפחות, עד להתבססות שורשים בגובה המים. 

הכרחי .4 השטח  ואחזקת  הראשו  יםטיפול  השתילה  בשנים  אחרי  תחזוקה ונות  המשך  לשקול    יש 

מתאימים לעבודה  שתילה  לתכנן מרווחי    מומלץ  ,כדי להקל על התחזוקה   במידת הצורך.  נוספת

 .שלא יפגעו בצמחייה השתולהם לכיסוח מסיבי יעם כלים מכני

 

 . מסמך זה נכתב ע"י איתי אושינסקי

 הילה אברהם.  –רשימת צומח 

 דידי קפלן. ד"ר   -בקרה מקצועית  

 מקורות: 

 רט''ג.  ,. סקר הידרוביולוגי נחל סער2010אוזן א.  .1

יעוץ אקולוגיה וסביבה. מוגש למשרד להגנת הסביבה,   אפיון אקולוגי. סבר  – . נחל סער עליון  2010סבר נ.   .2

 אגף מים ונחלים. 

מאתר:   2002: מנדלסון ע. +Inatureאתר  .3

https://inature.info/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%

97%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F 

מאתר:   2006. +ד. , גולד ש מלמדאשל ע., לבנה מ. , אלוני ע. , צמח השדה:  .4

http://www.wildflowers.co.il/hebrew/ 

https://inature.info/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://inature.info/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/
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