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 .1רקע לתכנית
נחל צלמון ונחל הארי זורמים בגליל העליון המזרחי ,לאורך כשישה ק"מ מהר הילל בצפון ועד לשפך בבקעת
חנניה צפונית ליישוב חזון .נחל צלמון ,מוגדר בתכנית תמ"א  1כנחל ראשי ,בעל רצועת מגן של חמישה מ'
משני צידי האפיק ורצועת השפעה ברוחב של  100מטר לכל צד .התוכנית המוצעת (ליגמ  )2020מתמקדת
בשלושה מקטעים לטיפול בתחומי האגן )1( :מקטע עין אסד )2( ,מקטע צלמון )3( ,מקטע הארי (איור .)1
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איור  1אזור התכנית :המקטעים לטיפול ושימושי הקרקע המרכזיים.
 .1מקטע עין אסד  -מקטע נחל צפוני הזורם מזרחית ליישוב עין אל אסד ,לאורך דרך אל מטעי זיתים ועד
לשטחים הפתוחים (איורים  .)2 ,1אפיק הזרימה מגיע ממעלה הישוב עין אל אסד חוצה את דרך האספלט
מעל מטעי הזיתים וזורם בתוך מטעי הזיתים של הישוב ,דבר הגורם לנזק בשטח .התכנית מציעה פתרון
ניקוזי להסטת הנגר באמצעות הגבהה והנחה של אבני שפה בשולי דרך האספלט .כך הנגר יזרום על
הדרך וישוחרר בשטח בור אחרי מטעי הזיתים.
 .2מקטע צלמון  -מקטע מזרחי של נחל צלמון הזורם מדרום לכביש  85ועד למפגש עם נחל הארי בבקעת
חנניה (איורים  .)3 ,1במקטע זה הנחל לא מוסדר וזורם בצורה פראית בתוך שטחי המטעים .באמצע
המקטע אפיק הנחל עמוק ותלול .במורד ,נחל זורם עד אזור התחברות עם נחל צלמון .התכנית מציעה
לחפור אפיק מוסדר במעלה עד אמצע המקטע שבו יש להסדיר את התעלה קיימת .הסדרת מעביר אירי
לחקלאים ודיפון הגדות בבולדרים.
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 .3מקטע הארי  -קטע מערבי של נחל הארי מדרום לכביש  85ועד למפגש עם נחל צלמון בבקעת חנניה
(איורים  .)4 ,1לאורך המקטע קיימים שני מעבירי מים בעלי צינורות בקוטר  80ס"מ שכושר ההולכה שלהם
אינו מספיק להעביר את ספיקות התכן .התכנית מציעה לחליף את המעבירים הקיימים במעבירים חדשים
בהתאם לספיקת התכן.

איור  2מקטע "עין אסד" הנו יובל של נחל צלמון היוצא מהכפר עין אל אסד ועובר במטעי זיתים מעובדים
היטב עם עצי חורש הפזורים בדלילות .הנחל זורם 'פרא' והערוץ המקורי אינו מתקיים בפועל.
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איור 3מקטע "צלמון" הנו חלק מערוץ נחל צלמון מדרום לכביש  85עד למפגש עם נחל הארי .הנחל זורם
בשטחי גד"ש ומטעים ,חלקו בחתך תעלתי.
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איור  4מקטע "הארי" הנו חלק מערוץ נחל הארי מדרום לכביש  85עד למפגש עם נחל צלמון .הנחל זורם
בשטחי מטעים ,בערוץ מחותר ותלול בחלקו.
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 .2סקירה אקולוגית של מרחב התכנית
נחל צלמון מנקז את המורדות הדרומיים-מזרחיים של גוש הרי מירון .בתחילתו זורם דרומה במקטע תלול
וקניוני עד לבקעת חנניה ,שם מתחבר אליו נחל הארי המגיע מצפון מערב ומהלכו הופך מתון יותר .בהמשך
זורם הנחל דרך הרי שגור ,מתנקז אל מאגר צלמון ממזרח לרכס הרי יטבת ,יוצר "ברך" לכיוון מזרח ונשפך
לכנרת ליד קיבוץ גינוסר .את הנחל מזינים מספר מעיינות :בחלקו העליון  -עין פרוד ועין רמיאל ,בחלקו התיכון
 עין צלמון ,ובחלקו התחתון  -עין רביד ועין דשנה .כיום נשאבים רוב המים על ידי יישובי הסביבה כמי שתיה,ורק מיעוטם זורמים בנחל בצורה חופשית .המרחב כולל יישובים כפריים ,ערבים ויהודים ,וכולל שטחי חקלאות
גדולים ,שמורות טבע ושטחי יער ,חלקו טבעי וחלקו נטוע .בחלקים הצפוני והמזרחי שימוש הקרקע החקלאי
הדומיננטי הנו מרעה (רמון .)2002
אגן ההיקוות הראשי של נחל צלמון כולל את בקעת בית כרם ומנקז את האזור שבין כפר שמאי ובית ג'ן מצפון,
עמירים ממזרח ,ראמה ,חוסנייה ודייר חנא ממערב ועיילבון מדרום .תת אגן ההיקוות הכולל את המקטעים
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להסדרה בתכנית המוצעת מנקז את בקעת חנניה .גבולו הצפוני בהר הלל והר שפנים ודרומו בהר לבנים והר
חזון .אגן ההיקוות נמצא בגבול המעבר בין השיפולים הדרומיים של הרי הגליל העליון לגבעות הגליל התחתון
בלב החבל הים תיכוני בישראל והוא חלק מהיחידה האקולוגית 'חורש גריגה ובתה ים תיכונית' (רותם וחובריו
 .)2016נחל צלמון זורם בין אזורי אקלים שונים ,מהר המירון בו אקלים ים תיכוני גשום ועד בואכה חופי הכנרת
בהם אקלים ים תיכוני יובשני .להלן חלוקה כללית של שלושת האזורים אותם חוצה ומחבר הנחל:
•

בצפון האגן זורם הנחל בגליל העליון המרכזי ,אזור ים-תיכוני גבוהה ולח עם כמות משקעים גבוהה
( 800-1000מ"מ רב שנתי) המקיים חורש ים תיכוני צפוף ומפותח.

•

במרכז האגן זורם הנחל בגליל התחתון הצפוני ,אזור ים-תיכוני גבעי מתון יותר המהווה מרחב
השתנות הדרגתית בין חורש ים תיכוני באזור המערבי שלו ליער פארק ובתה עשבונית (רכס לבנים
וגבעת עצה) .נחל צלמון זורם לאורך הגבול הדרומי של מקטע זה ובחלק הצפוני נחל חנניה מהווה
חלק מרצף המעבר בין הגליל העליון לגליל התחתון.

•

בחלקו הדרום-מערבי של האגן זורם הנחל במורדות הצפון-מזרחיים של הגליל לעבר חופי
הכנרת ,אזור נמוך השייך באקלים ים תיכוני יובשני למחצה המאפיין את כל המרחב העוטף
את חופי הכנרת ונמשך דרומה אל גאון הירדן .בקעת גינוסר הינה מניפת הסחף של הנחל (וגם
של נחל עמוד מצפון) והיא מקיימת קרקע פורייה לחקלאות.

 .3סקירת ערכי טבע בשטח התכנית
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הצומח לאורך נחל צלמון ויובליו משתנה כתלות ברום היחסי ,המפנה ,התלילות והמסלע .לאורך הנחל ישנה
השתנות הדרגתית של הצמחייה מחורש ים תיכוני המאופיין בתצורת צומח טבעית של חברת אלון מצוי בליווי
אלה א"י ,אלה אטלנטית ,חרוב מצוי ,אלון התבור ולבנה רפואי בצפון המרחב ליער פארק ,גריגה ובתה
עשבונית בדרומו ולכיוון מזרח.
צומח הגדות בנחלי האזור כולל את חברת שיח אברהם ,המאפיינת ערוצים של נחלי אכזב בעלי תשתית
סלעית המזרימים מים בעת שטפון ומספר ימים אחריו .במקומות רבים היא עשירה מאד במינים כגון נרקיס
מצוי ,בעיקר באזורי הבזלת .חברת סמר ימי וגומא חלקלק מאפיינת נביעות או מסילים בעלי תשתית טינית
שהזרימה בהם מאד איטית או כמעט לא קיימת .חברה זו מצטיינת במגוון מינים כגון קנה מצוי ,מיני גמאים,
נענה משובלת ,ערברבה שעירה ,מדד זוחל ,כרפס הביצות ,גרגיר הנחלים ומינים נדירים כגון כף צפרדע
אזמלנית ודמסון כוכבני .הרכב המינים משתנה מאתר לאתר .חברת הרדוף הנחלים ופטל קדוש מופיעה
בנחלים בעלי זרימה עונתית ובנחלי איתן קטנים יחסית .צומח גדות עצי של חברת ערבה מחודדת ,דולב
מזרחי ומילה סורית מופיעה בנחלים הזורמים הגדולים שבצפון האזור ומהווים את תצורת השיא של צומח
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הגדות .היא מאופיינת וקרויה על שם מיני העצים ,אולם הרכב הצומח כולל נציגים רבים של צומח גדות עשבוני
ושיחי .לפעמים משולבים בה פליטי תרבות כגון גפן ,תאנה ואיזדרכת .לאורך תוואי הנחל נמצאו מינים נדירים
ואדומים (רמון וחובריו  ,2002רמון וחובריו  )2008כגון מישויה פעמונית ,בן חורש רחב עלים ,דורבנית התבור,
סחלב מצויר ,חוטמית הגליל ,בקיית הגליל (כפר חנניה והר חזון) ,ארכובית חד שנתית ,דבקה זנובה ,געדה
קוצנית ,לוענית יריחו ,קיקסית קנוקנות (באזור טפחות) ,חומעה מגובבת ונהרונית חוטית (באזור עין רביד).
לאורך תוואי הנחל ובאגנו נמצאו מעל ל 50 -מיני עופות שונים (כחצי ממספר המינים הידועים באזור זה),
מתוכם  16מינים בסכנת הכחדה ו 10 -מיני של יונקים ,זוחלים ,דו חיים ודגים .נמצא כי לאורך הנחל עושר
המינים הגדול ביותר מצוי באזורים בהם שולטת תצורת הצומח של חורש טבעי ללא שטחי חקלאות ,בעוד
עליה באחוז שטחי חקלאות מקטין את עושר המינים .שפך נחל צלמון מהווה מרחב קינון לעופות מים (למשל
ללבניות גדולות) והוא משמר את הנופים הטבעיים של חופי הכנרת (רמון וחובריו  ,2002רמון וחובריו .)2008
מקטעי הנחל המוצעים להסדרה בתוכנית זו מצויים רובם ככולם בשטחי חקלאות ,בעיקר מטעי זיתים .כיוון
שכך הם דלים בטיפוסי הצומח הטבעיים המלווים את הנחל והערכיות האקולוגית שלהם נמוכה יחסית .אם
זאת לאורך כל הנחל מתקיים בית גידול של גדות נחל והוא חשוב לשימור ולשיקום ,מושפע באופן המיידי
והישיר מפעולות הידרולוגיות בערוץ וגדות הנחל ומשפיע על מקטעים במופע טבעי יותר של הנחל ,בעיקר
במורד .בפרק האקולוגי של תכנית האב לנחל (רמון וחובריו  ,)2008מדגישים את החשיבות בשמירה על זרימה
רציפה לאורך הנחל ושמירה על קישוריות הידרו-ביולוגית .האזורים בהם קיימים מים לאורך כל עונות השנה
הם בעלי הערך הגבוה ביותר ומהווים אוכלוסיות מקור לנחל כולו .מקטעי עין אסד והארי הנם חלק מתכנית
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המסדרונות האקולוגיים הארצית של רשות הטבע והגנים (רותם וחובריו )2015

 .4עקרונות אקולוגיים מוצעים לתכנית
התוכנית המוצעת מתייחסת למספר אלמנטים הידרולוגיים-ניקוזים שמטרתם לשמור על תפקוד מקטעי
הנחלים להסדרה כערוצי ניקוז ,בכדי להגן על השטחים החקלאיים במרחב הנחל .להלן התייחסות להשפעות
האקולוגיות ולהזדמנות שהן מייצרות לשיקום ושיפור בית הגידול הנחלי על פי העקרונות המוצעים:
•

שיקום מורפולוגי של הערוץ :שיקום אפיקי הנחלים הנו בסיס חשוב לתחילתו של שיקום אקולוגי .חלקים
מהערוץ במתחם בתכנית פגועים ומופרים ,או שהם מתוכננים להסדרת ספיקה .ערוץ בחתך תעלתי בעל
גדות תלולות אינו מאפשר התפתחות של בית גידול איכותי .יש לשים לב כי חתך הנחל נותן את האפשרות
להתפתחות טובה של בית הגידול ,דבר שיתרום גם לשמירה עתידית על חתך הערוץ וכתוצאה מכך על
משטר הזרימה .דבר זה יושג ע"י הרחבת האפיקים ,מיתון הגדות והעשרת המורכבות המבנית של פני
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החתך ,ממרכז הנחל ועד לשפתי הגדות (איור  .)5פעולות אלו נועדו להשיב לאפיק מראה ותפקוד דומים
יותר למצב טבעי .ככלל ,עדיף להימנע אם ניתן מדיפון חתך הערוצים בבטון .אם קיים הכרח לדפן ,עדיף
השימוש באבנים על פני בטון ויש לעשות זאת במקטעים ספציפיים וקצרים ככל הניתן .במקטעי צלמון
והארי נכון הדבר לגבי הסדרות באפיק הקיים .במקטע עין אסד מתוכננת הסטה של האפיק ,דבר הנותן
הזדמנות ליצירה של אפיק חדש ע"פ ההנחיות לעיל.

•

מעבירי מים – מעביר מים מסוג סמי אירי הינו בעל עדיפות נמוכה ביחס למעבירי מים אחרים ( Franklin
 .) at al 2018הסיבה היא שהוא אינו מחקה את אופן הזרימה ,תשתית וגדות הנחל ופוגע בקישוריות
ההידרו -ביולוגית .יש לקחת זאת בתכנון להסדרת הגשר האירי במקטע נחל הארי .יש לוודא כי תכנון
מעברי המים אינם גורמים למחסום הידרוביולוגי וכי יש אפשרות למעבר חופשי של אורגניזמים דרך
המעברים במורד ובמעלה הזרימה .אם זאת יש לתכנן את המעבירים באופן המחקה את חתך הנחל
הטבעי ככל הניתן ע"י שימור אופי תשתית הנחל (למשל על ידי שיבוץ של אבן פראית בשלב היציקה,
לחיפוי והגדלת שטח פנים של המצע) ומניעת שינוי חתך הנחל ושינוי במהירות הזרימה במעביר.
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איור  5דוגמא סכמתית לחתך נחל רצוי מהבחינה האקולוגית.

•

דיפון גדות הנחל בבולדרים – פעולה זו תורמת למניעת התחתרות בגדות הנחל ,הגורמת לקריסת
הגדות .קריסת הגדות מונעת התפתחות צומח בגדות הנחל ,גורמת להשקעה של קרקע וסחף במורד
הנחל נוסף על עידוד התפתחות מיני צומח פולשים (כגון קיקיון מצוי ,לכיד הנחלים ואיזדרכת מצויה).
בנוסף גורמת קריסת הגדות לסתימות והקטנת חתך הנחל ,כך שיכולת ההולכה שלו נפגעת .אמנם ישנה
חשיבות להשקעה של סדימנטים בנחל (על פי עקרונות תכנון גיאומורפולוגיים של נחלים) אולם ברור כי
קריסת הגדות היא תוצר של שינוי ותיעול הנחל לחתך שאינו מאפשר עמידה בספיקות החורף ולכן יש
לטפל בו .חשוב אם זאת לתכנן את הדיפון כך שייקח בחשבון את היכולת של המערכת האקולוגית
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להשתקם ,בעיקר באופן שייתן אפשרות להתפתחות צומח גדות .כיוון שדיפון הגדות בבולדרים אינו
מחקה את אופי הגדות הטבעי מומלץ לבחון דרכים נוספות לטיפול בבעיה ,למשל על ידי שינוי גדות הנחל
וייצוב צמחי (רעה סעיף ראשון בפרק זה) .במידה ואין אפשרות להגדיל את חתך הנחל (על ידי סיפוח
שטחים חקלאיים למשל למסדרון הנחל והרחבת ערוץ הזרימה) חשוב להקפיד על כמה עקרונות
בסיסיים:
 .1חיקוי הגדות הטבעיות ככל הניתן (שיפועים ,שילוב צומח בין הבולדרים).
 .2שימוש בחומרים מקומיים ובולדרים שאינם מסותתים – להשתלבות בנוף.
 .3צמצום לאזורים נקודתיים בהן אין אפשרות לפתרון אחר.
חשוב לציין כי פתרון זה הינו עדיף על פתרונות אחרים לטיפול בבעיה ,למשל על ידי ביטון ,בניית מסלעות
הנדסיות ללא מורכבות ודירוג בין האבנים וכדומה.
•

שיקום אקולוגי של הערוץ – שיקום אקולוגי כולל ביעור של מינים פולשים ושתילה וזריעה של מיני צומח
מקומי לעידוד התפתחות בתי הגידול בסביבת הנחל ,בהטעמה לבית הגידול הספציפי וע"פ הנדרש בכל
מקטע המיועד לשיקום .יש לבחון בכל מקטע משוקם את הצורך בתחזוקה ,הן של המינים הנשתלים והן
של המשך הטיפול במינים פולשים ,עד להתבססות בית הגידול הטבעי.

•

אזורי חיץ – קיום של חיץ טבעי חשוב הן לשם שמירה על ערוץ הנחל ,אקולוגית ומורפולוגית ,והן כבית
גידול בפני עצמו .יש לשמור ככל הניתן על אזורי חיץ של חמישה מ' מסביב לנחל כפי שמוגדר בהגדרות
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הנחל בתמ"א  .1מומלץ לכלול במסגרת השיקום שטחים פתוחים שאינם מעובדים כיום בסמוך לנחלים,
להרחבת וגיוון החיץ.

•

שימוש בחומרים מילוי ואדמה מקומית – בעיקר כדי למנוע הפצה של זרעי צמחים שאינם מקומיים או
פולשים.

•

פסולת וזיהומים – יש לטפל במפגעי פסולת ,ביתית ,ציבורית ,בניין ,חקלאית ואחרת בתחומי הנחל
וסביבתו.

•

חקלאות ואגרואקולוגיה – רוב השטח מסביב למקטעים להסדרה מנוצל כאמור לצורך עיבוד חקלאי .אחד
המאפיינים של פיתוח חקלאות על חשבון שטחים טבעיים ,הוא המעבר ממערכת הטרוגנית למערכת
הומוגנית ,הן מ בחינת המורכבות המבנית של השטח והן מבחינת מגוון ועושר המינים המתקיימים בו.
לדבר זה השפעה קריטית על תופעות כמו סחף קרקע ,משטר זרימת נגר עילי ,זיהום והמלחת מים וקרקע
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ע"י ריסוסים ודישונים והפרעה לקישוריות אקולוגית ע"י בניית מבנים קלים במקרה של חקלאות מבונה
וגידור  -אחת הבעיות המרכזיות בחסימת מסדרונות אקולוגיים ותופעה ההולכת ומתרחבת עקב נזקי
בעלי חיים ,גניבות חקלאות ומעבר מגידולי שדה למטעים .בעניין זה חשוב למשל לשים לב כי אם אין
ברירה ויש צורך בהשמת גדרות ,יש לעשות זאת ע"פ ההנחיות לגידור המתחשב גם בצורכי הסביבה
(רותם  .)2014בשנים האחרונות ,הולך וגובר השימוש במונח אגרואקולוגיה .מונח זה מתייחס הן לאופי
השטח  -למשל שמירה על פסיפס של שטחי חקלאות ושטחים טבעיים ,או לממשק החקלאי – למשל
עידוד צמחייה טבעית בשטח החקלאי (מניעת סחף ,הפחתת אידוי ,דישון טבעי ,עידוד אויבים טבעיים
של מזיקי חקלאות וכיו"ב) או שימוש בממשקים מקיימים אחרים (הפחתת ריסוס ,דישון טבעי וכיו"ב)
(פרבולוצקי  .) 2020ישנה חשיבות רבה בקידום ממשקים אגרואקולוגים במרחב .דבר זה צפוי להועיל הן
למערכות האקולוגיות ,הן לוויסות הנגר והניקוז והן לחקלאות עצמה ע"י הפחתת נזקים ושמירה על השטח
החקלאי כשטח איכותי ומקיים לאורך זמן.

•

מסדרונות אקולוגיים – כאמור ,חלק מהמשרחב להסדרה נמצא בתחומי תכנון למסדרון אקולוגי .בהקשר
זה ,חשוב לתת את הדעת הן לקישוריות המרחבית היבשתית והן לקישוריות ההידרוביולוגית בכדי לאפשר
מעבר כמה שיותר חופשי לצומח ולחי.

•

ממשק תחזוקה  -במקומות רבים לאורך ערוצי נחלים מתבצע ממשק כיסוח אגרסיבי של צומח לשם
הפחתת מקדם החספוס של זרימת המים .פעולות אלו פוגעות בבית הגידול ומונעות התייצבות של
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המערכת האקולוגית על כל מרכיביה .יש לחשוב על פתרונות היכולים למנוע ממשק כיסוח ,לפחות בחלק
ממקטעי הנחלים (למשל שתילה ועידוד צמחייה מתחרה שאינה גורמת לבעיות אלו).

 .5חוות דעת אקולוגית על הפרויקט
מטרתה של התכנית הנה לתת מענה לבעיות של נזקי שיטפונות והצפות בשטחים החקלאיים הסובבים מקטעי
ערוצים של נחלי צלמון והארי .התכנית מציעה להשיג וויסות זרימות באמצעות הטייה ,התאמת גודל החתך
לספיקת התכנון ,הסדרת מעבירי מים ,דיפון גדות וכיו"ב.
פעולות שיקום של ערוצי הנחלים הנלוות להסדרת הניקוז בתחומי התכנית ,יסייעו בהשבת המערכת
האקולוגית המקומית במקטעי הפיתוח ולשמירה וחיזוק בתי הגידול הקיימים ותפקודם .פעולות שיקום שיכללו
טיפוח ,שימור וביסוס ,העשרה ,גיוון והרחבת הסביבה התומכת בבית הגידול ,יקדמו שימור ועידוד המגוון
הביולוגי המאפיין אותו .פעולות אלו ישפיעו לא רק על מקטעי הנחלים המשוקמים אלא גם על הקישוריות
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האקולוגית למעלה ומורד הזרימה .המחסור בבתי גידול טבעיים או טבעיים למחצה מקשה על התבססות של
אוכלוסיות בע"ח וצמחים בשטח .שיקום ערוצי הנחלים ,לרבות הרחבת אזורי החייץ יהוו ,מעבר לביסוס של
בית הגדול המקומי ,מסדרון אקולוגי מתפקד במרחב שהוגדר כמסדרון ארצי וכחלק חשוב במערכת האגן ע"פ
תכנית האב לאגן.
העלאת המורכבות של מבנה הנחלים :העמקתם ,מיתון הגדות ,פיתול התוואי ,הרחבת אזור החייץ ,קישוריות
לבתי גידול נוספים בשטח וכיו"ב ,יאפשרו השבה של מערכת נחל טבעית המספקת מגוון בתי גידול טבעיים
לטובת פאונה ופלורה מקומיים .בין המינים המושבים יש לשים דגש על מינים נדירים ונכחדים השייכים לבית
גידול זה .באמצעות תחזוקה מקיימת (בעיקר ע"י תכנון זרימה ומקדמי חיכוך שימנעו כיסוח צמחייה בתוואי
הנחל) ,יוכל הנחל להשתקם ללא הפרעות משמעותיות של פעילות אדם והאמצעים המכאניים המלווים אותן.
לסיכום ,ההמלצות האקולוגיות הנוגעות לתכנית המוצעת יסייעו בחיזוק ושימור מערכות אקולוגיות ובתי גידול,
הקישוריות האקולוגית המקומית והארצית ,המגוון הביולוגי ,הנראות הנופית ויחסי הגומלין בין האדם לסביבה.
בטווח הארוך ניתן לקוות כי פעולות השיקום ישפיעו גם על הפיתוח ואופן העיבוד החקלאיים לכיוון של חקלאות
ידידותית יותר לסביבה.

 .6רשימת מינים מומלצים לשתילה וזריעה
מיני צומח המומלצים לשתילה במסגרת פעולות השיקום כוללים מינים מקומיים ,נפוצים ונדירים ,המאפיינים
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את בתי הגידול במערכת האקולוגית – מינים של בתי גידול לחים ומינים לבתי גידול יובשניים .רשימה זאת
כוללת כאמור מינים מומלצים לשתילה אך השיקום עצמו אינו מוגבל למינים אלו ויכול לכלול מינים מתאימים
נוספים .כמו כן ,חלק מהמינים ברשימה צפויים להתפשט בכוחות עצמם בהינתן התנאים המתאימים.
טבלה  1רשימת מיני צומח מומלצים לשתילה בערוצים ובאזורי החיץ.
שם עברי
אלון מצוי
אלה ארץ-ישראלית
חרוב מצוי
אלון התבור
לבנה רפואי
ערבה מחודדת
פיקוס התאנה
שקד מצוי
חרוב מצוי
שיח-אברהם מצוי
יערה איטלקית

שם מדעי
Quercus calliprinos
Pistacia palaestina
Ceratonia siliqua
Quercus ithaburensis
Styrax officinalis
Salix acmophylla
Ficus carica
Amygdalus communis
Ceratonia siliqua
Vitex agnus-castus
Lonicera etrusca
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שכיחות*

צורת חיים

CC
CC
F
C
C
C
CC
C
F
F
C

עץ
עץ
עץ
עץ
עץ
עץ
עץ
עץ
עץ
שיח
שיח/מטפס
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בר-זית בינוני
חלבלוב מגובשש
לוטם מרווני
לוטם שעיר
מרווה משולשת
לוטמית ערבית
צמרנית הסלעים
שלהבית דביקה
געדה כרתית
עירית גדולה
סייפן התבואה
בן-חצב יקינתוני
חבלבל השיח
סמר ערבי
גומא חלקלק
גומא ארוך
נענע משובלת
ערברבה שעירה
כרפס הביצות
גרגר הנחלים
עבקנה שכיח
נסמנית קיפחת
ציבורת ההרים
שעורת הבולבוסין
זקנן שעיר
נשרן שעיר
מרוות ירושלים
מרוות יהודה
תלתן הארגמן

Phillyrea latifolia
Euphorbia hierosolymitana
Cistus salviifolius
Cistus creticus
Salvia fruticosa
Fumana arabica
Phagnalon rupestre
Phlomis viscosa
Teucrium creticum
Asphodelus ramosus
Gladiolus italicus
Scilla hyacinthoides
Convolvulus dorycnium
Juncus rigidus
Cyperus laevigatus
Cyperus longus
Mentha longifolia
Epilobium hirsutum
Apium nodiflorum
Nasturtium officinale
Arundo donax
Urochloa mutica
Dactylis glomerata
Hordeum bulbosum
Hyparrhenia hirta
Piptatherum holciforme
Salvia hierosolymitana
Salvia judaica
Trifolium purpureum

C
C
CC
CC
CC
C
C
C
F
CC
F
F
C
C
F
CC
C
CC
F
C
C
RP
CC
CC
CC
F
C
C
CC

שיח/עץ
בן-שיח
בן-שיח
בן-שיח
בן-שיח
בן-שיח
בן-שיח
בן-שיח
בן-שיח
גיאופיט
גיאופיט
גיאופיט
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
עשבוני רב-שנתי
חד-שנתי

*  - CCנפוץ - C ,מצוי - F ,תדיר - R ,נדיר למדי (מעל  100אתרים בארץ) - RP ,נדיר ( 31-100אתרים
בארץ) - RR ,נדיר מאוד ( 4-30אתרים בארץ) - O ,על סף הכחדה ( 1עד  3אתרים בארץ) - X ,נכחד.

כתיבה ומפות :ד"ר עידן שפירא ,ליגמ פרויקטים סביבתיים.
ייעוץ בוטני ורשימת צומח :הילה אברהם ,ליגמ פרויקטים סביבתיים.
צילומים :ליגמ.
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