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אדומיםעירוני מעלה סקר תשתיות טבע 

כרטיסיות אתרים

2020אוגוסט 



:מיקום

אדומיםמישורהתעשיהלאזורכניסה

:רחובות

המייסדיםגבעת

:שטח

.דונם1,075.6

:צ"נ

231741/634381

:אפיון השטח

ממשיכותהשלוחות.וצורקירטוןומחשופיואדיותוביניהןעגולותגבעות,אופייניתמדבר-ספרשלוחת

.הפתוחהמדבראלמזרחהויורדות

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
גבעת המייסדים

מכלול טבעי פתוח

1’ אתר מס



:חיבורים לאתרים נוספים

ממזרחפתוחיםשטחיםממכלולחלק

.התעשיהלאזור

:נגישות

דרךכניסהאפשרות.נגישותאין

.הישוב

:תשתית קולטת קהל

אין

:ארכיאולוגיה 

אין

:ערכיות השטח

4:(גבוה5,נמוך1)1-5שלבסולם

:מטרדים ומפגעים

אזור תחת רעיה אינטנסיבית של עיזים  

ישנו שטח מופר בסמיכות  . וגמלים

.לבית הקברות

:מצב תכנוני

.420/2/2/2;420/2/3/1:ע"תב

:המלצות

שולייםהשפעותלמניעתואכיפההנחיות.הטבעיבמצבושימור

ניהול.ועודתאורה,מטופללאגידור,פסולת:הבנויהשטחשל

.מבוקרתרעיה

:בעלי חיים
ביתמהווהמזרחההמדבריותהגבעותעםברצףשטח

לנועשיכוליםהחייםבעליעבוראופיינימדבריגידול

מקננתסלעיםחכלילית.הפתוחיםלשטחיםבחופשיות

לסביבתגםהסתגלהאךבסלעוסדקיםבחוריםלרוב

עמודים,ארגזיםכגוןמלאכותייםקינוןולמקומותהאדם

.בטוןוקירות

22:מקומייםחייםבעלימיניכ"סה

1:פולשיםחייםבעלימיניכ"סה

:בסיכוןאונדיריםמינים

סלעיםחכלילית

:צומח
בנימעטשלגיאוגרפי-פיטובמפגשדלילצומח

קוצניתנואיתכדוגמת)מדברלספראופיינייםשיח

אזובכגוןתיכוניים-יםמיניםומעט(משולחףוקדד

.הסלעיםוצמרניתמצוי

66:מקומיצומחמיניכ"סה

1:פולשיםצומחמיניכ"סה

נמצאולא:נטועיםצומחמיניכ"סה

:מינים אנדמיים

חוחן  , ישראלית-ארץבצלציה, אלקנה סמורה

שערור, שיניים-שלהבית קצרת, ישראלי-ארץ

.שעיר

.צור מגן, חן רוזן, ענת צפריר, יעל ברנר, ר גיא רותם"ד: סוקרים

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
גבעת המייסדים–1’ אתר מס



שוחטאייל:צילום.קאק

רשימת בעלי חיים  

שם לועזי מספר

פרטים

סיכון אזורי

(לפי הספר האדום)

שם המין

זוחלים
Stellagama stellio 1 לא בסיכון חרדון מצוי

Ptyodactylus guttatus 2 לא בסיכון מצויהמניפנית

Hemidactylus turcicus 2 לא בסיכון שממית בתים

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
גבעת המייסדים–1’ אתר מס

שם לועזי מספר

פרטים

מצב שימור אזורי שם המין

יונקים
Vulpes vulpes 1 לא בסיכון שועל מצוי

מגןצור:צילום.מצויחרדון

שם לועזי ץרבאסוטטס רומישבצמ שם המין

םירופיצ
Pycnonotus xanthopygos יציב לא בסיכון בולבול ממושקף

Falco tinnunculus יציב לא בסיכון בז מצוי

Upupa epops יציב, מקייץ לא בסיכון דוכיפת

Passer domesticus יציב לא בסיכון דרור הבית

Phoenicurus ochruros חולף וחורף נדיר קרוב לסיכון חכלילית סלעים

Onychognathus tristramii יציב לא בסיכון ים המלחטריסטרמית

Columba livia domestica יציב לא בסיכון יונת בית

Parus major יציב לא בסיכון ירגזי מצוי

Chloris chloris יציב, חורף לא בסיכון ירקון

Acridotheres tristis (פולש)יציב  לא הוערך *מיינה הודית

Accipiter nisus יציב וחורף לא בסיכון נץ מצוי

Sylvia curruca מקייץ, חולף לא בסיכון סבכי טוחנים

Ptyonoprogne obsoleta יציב לא בסיכון סנונית מדבר

Corvus corone יציב לא בסיכון עורב אפור

Prinia gracilis יציב לא בסיכון פשוש

Spilopelia senegalensis יציב לא בסיכון צוצלת

Corvus monedula יציב לא בסיכון קאק

Clamator glandarius מקייץ, חולף לא בסיכון מצויצתקוקיה

Oenanthe melanura יציב לא בסיכון זנב-שחור



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
גבעת המייסדים–1’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Mesembryanthemum
nodiflorum

שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ אהל מצוי

Paronychia argentea שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ אלמוות הכסף

Alkanna strigosa שיח-בן בתות
אנדמי לישראל  

ולתורכיה
מצוי אלקנה סמורה

Emex spinosa שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ קוצניאמיך

Spergularia diandra שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ אבקנית-דואפזרית

Verbascum sinuatum שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ בוצין מפורץ

Aegilops kotschyi שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי חיטה מדברי-בן

Ndrocymbium palaestinum גיאופיט
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר

,  אנדמי לישראל

לסוריה ולבנון

-בצלציה ארץ

ישראלית

Notobasis syriaca שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ ברקן סורי

Gypsophila capillaris שיח-בן בתות מצוי ערביתגבסנית

Silybum marianum שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ גדילן מצוי

Ballota undulata שיח-בן בתות מצוי גלונית מצויה

Teucrium capitatum שיח-בן בתות נפוץ געדה מצויה

Rostraria smyrnacea שנתי-חד בתות מצוי דגנין בירותי

Adonis dentata שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי דמומית משוננת

Centaurea hyalolepis שנתי-חד בתות נפוץ דרדר קרומי

Withania somnifera שיח-בן
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
מצוי ויתניה משכרת

Onopordum palaestinum שנתי-עשבוני רב בתות
,  אנדמי לישראל

לסוריה ולבנון
תדיר ישראלי-חוחן ארץ

Eryngium creticum שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ חרחבינה מכחילה

Nicotiana glauca עץ
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ *טבק השיח

Lathyrus pseudocicera שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
תדיר טופח אדום

Hymenocarpos circinnatus שנתי-חד בתות נפוץ כליינית מצויה

Anemone coronaria גיאופיט בתות נפוץ כלנית מצויה

Chiliadenus iphionoides שנתי-עשבוני רב
מחשופים של  

סלעים קשים
נפוץ כתלה חריפה

Plantago lanceolata שנתי-עשבוני רב בתי גידול לחים מצוי לחך אזמלני

Plantago cretica שנתי-חד בתות נפוץ לחך כרתי

Hirschfeldia incana שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ לפתית מצויה

Anchusa aegyptiaca שנתי-חד בתות נפוץ פר מצרית-לשון

Anchusa strigosa שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ פר סמורה-לשון

Callipeltis cucullaria שנתי-חד בתות מצוי מגנונית כבונה

Pallenis spinosa שנתי-עשבוני רב בתות מצוי קוצניתמוצית



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
גבעת המייסדים–1’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Stipa capensis שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ מצוימלעניאל

Salvia dominica שיח-בן בתות מצוי מרווה ריחנית

Noaea mucronata שיח-בן
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי קוצניתנואית

Pterocephalus brevis שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
עטוףנוציץ

Ranunculus asiaticus גיאופיט בתות נפוץ נורית אסיה

Crepis sp. מ.ניסנית ב

Crepis sancta שנתי-חד בתות נפוץ קרנית-ניסנית דו

Senecio leucanthemifolius 
subsp. Vernalis

שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ סביון אביבי

Sarcopoterium spinosum שיח-בן בתות נפוץ סירה קוצנית

Tordylium trachycarpum שנתי-חד בתות נפוץ סלסילה מצויה

Asphodelus ramosus שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ עירית גדולה

Asphodelus tenuifolius שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
תדיר עלים-עירית צרת

Fumaria parviflora שנתי-חד בתות נפוץ עשנן קטן

Filago pyramidata שנתי-חד בתות נפוץ פילגון מצוי

Filago contracta שנתי-חד בתות מצוי פילגון קפוץ

Papaver humile שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי פרג נחות

Moraea sisyrinchium גיאופיט בתות נפוץ צהרון מצוי

Dianthus strictus שנתי-עשבוני רב בתות מצוי ציפורן נקוד

Calendula arvensis שנתי-חד בתות נפוץ חתול מצויות-ציפורני

Capparis zoharyi שיח-בן
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
מצוי צלף קוצני

Phagnalon rupestre שיח-בן
מחשופים של  

סלעים קשים
מצוי הסלעיםצמרנית

Astragalus sp. מ.קדד ב

Carthamus nitidus שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי קורטם מבריק

Echinops polyceras שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ קיפודן בלאנש

Carlina libanotica שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ עלים-קיצנית צפופת

Reseda decursiva שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
פרחים-רכפה קטנת

Ononis spinosa שנתי-עשבוני רב בתות מצוי שברק קוצני

Hedypnois rhagadioloides שנתי-חד בתות נפוץ שופרית כרתית

Acacia raddiana עץ מדבר נפוץ שיטה סלילנית

Phlomis brachyodon שיח-בן בתות
אנדמי לישראל  

ולירדן
נפוץ

-שלהבית קצרת

שיניים

Erucaria rostrata שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ שלח הערבות

Helianthemum sessiliflorum שיח-בן
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
תדיר שמשון יושב

Helianthemum salicifolium שנתי-חד בתות נפוץ שמשון מצוי



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
גבעת המייסדים–1’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Hordeum glaucum שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ שעורת העכבר

Chaetosciadium 
trichospermum

שנתי-חד בתות
,  אנדמי לישראל

לסוריה ולבנון
נפוץ שעירשערור

Trifolium stellatum שנתי-חד בתות מצוי כוכבניתלתן 

ישראלי-ארץחוחן



:מיקום

אדומיםמישורהתעשיהלאזורכניסה

:רחובות

עצמונהרחוב

:שטח

.דונם618.5

:צ"נ

232986/633240

:אפיון השטח

.גיאולוגיםוקימוריםצור,קירטוןומחשופיואדיותוביניהןעגולותגבעות,אופייניתמדבר-ספרשלוחת

.הפתוחהמדבראלמזרחהויורדותממשיכותהשלוחות

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
ת"לאשלוחה מזרחית 

מישור אדומים
מכלול טבעי פתוח

2’ אתר מס



:חיבורים לאתרים נוספים

ממזרחפתוחיםשטחיםממכלולחלק

.התעשיהלאזור

:נגישות

שולידרךכניסהאפשרות.נגישותאין

.התעשיהאזור

:תשתית קולטת קהל

אין

:ארכיאולוגיה 

ראשיעלייהציר,"הסוכרדרך"תחילת

המלחיםמכיווןלשיירותקדום

ומנזרמוסהנבידרך,לירושלים

בורותלמצואניתןלאורכה.אבטימיוס

.מיםומאגרי

:ערכיות השטח

4:(גבוה5,נמוך1)1-5שלבסולם

:מטרדים ומפגעים

אזור תחת רעיה אינטנסיבית של עיזים  

חלק מהשטח מופר בשל  . וגמלים

.השפעות שוליים של בסיס צבאי

:מצב תכנוני

.420/2/2/2:ע"תב

:המלצות

שולייםהשפעותלמניעתואכיפההנחיות.הטבעיבמצבושימור

ניהול.ועודתאורה,מטופללאגידור,פסולת:הבנויהשטחשל

מבוקרתרעיה

:בעלי חיים
ביתמהווהמזרחההמדבריותהגבעותעםברצףשטח

לנועשיכוליםהחייםבעליעבוראופיינימדבריגידול

מינישלושהנמצאו.הפתוחיםלשטחיםבחופשיות

הקטןהיזנוב.בסכנהמהם2שלעתידם,עטלפים

לאורךבעיקרוסדקיםכוכים,יבשותבמערותמתקיים

התפוצהאזורהואזהואזוראפריקאי–הסוריהבקע

.שלו

23:מקומייםחייםבעלימיניכ"סה

1:פולשיםחייםבעלימיניכ"סה

:בסיכוןאונדיריםמינים

.קטןיזנוב,פרספון,עינוניתמדברית,סלעיםחכלילית

:צומח
שיחבנישלגיאוגרפי-פיטובמפגשדלילצומח

מצוימלעניעלכדוגמתמדברלספראופייניים

תיכוניים-יםמיניםומעט,פריחהמרבדישיוצר

.הסלעיםוצמרניתמצויאזובכגון

19:מקומיצומחמיניכ"סה

נמצאולא:פולשיםצומחמיניכ"סה

נמצאולא:נטועיםצומחמיניכ"סה

:מינים אנדמיים

.ישראלי-חוחן ארץ

:מינים נדירים

.דורבן צהוב-בר

.צור מגן, חן רוזן, ענת צפריר, יעל ברנר, ר גיא רותם"ד: סוקרים

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שלוחה מזרחית לאזור תעשיה מישור אדומים–2’ אתר מס



גורןמידד:צילום.מצוינץ

רשימת בעלי חיים  

שם לועזי סיכון אזורי

(לפי הספר האדום)

שם המין

םיפלטע
Rhinopoma hardwickei עתידו בסכנה קטןיזנוב

Tadarida teniotis בסיכון נמוך אשף מצוי

Asellia tridens עתידו בסכנה פרספון

שם לועזי מספר

פרטים

סיכון אזורי

(לפי הספר האדום)

שם המין

זוחלים
Stellagama stellio 1 לא בסיכון חרדון מצוי

Mesalina guttulata 2 לא בסיכון עינוניתמדברית 

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שלוחה מזרחית לאזור תעשיה מישור אדומים–2’ אתר מס

שם לועזי ץרבאסוטטס רומישבצמ שם המין

םירופיצ
Pycnonotus xanthopygos יציב לא בסיכון בולבול ממושקף

Falco tinnunculus יציב לא בסיכון בז מצוי

Upupa epops יציב, מקייץ לא בסיכון דוכיפת

Passer domesticus יציב לא בסיכון דרור הבית

Phoenicurus ochruros חולף וחורף נדיר קרוב לסיכון חכלילית סלעים

Onychognathus tristramii יציב לא בסיכון ים המלחטריסטרמית

Columba livia domestica יציב לא בסיכון יונת בית

Parus major יציב לא בסיכון ירגזי מצוי

Chloris chloris יציב, חורף לא בסיכון ירקון

Acridotheres tristis (פולש)יציב  לא הוערך *מיינה הודית

Accipiter nisus יציב וחורף לא בסיכון נץ מצוי

Sylvia curruca מקייץ, חולף לא בסיכון סבכי טוחנים

Ptyonoprogne obsoleta יציב לא בסיכון סנונית מדבר

Corvus corone יציב לא בסיכון עורב אפור

Prinia gracilis יציב לא בסיכון פשוש

Spilopelia senegalensis יציב לא בסיכון צוצלת

Corvus monedula יציב לא בסיכון קאק

Clamator glandarius מקייץ, חולף לא בסיכון מצויצתקוקיה

Oenanthe melanura יציב לא בסיכון זנב-שחור

גורןמידד:צילום.סלעיםחכלילית מגןצור:צילום.עינוניתמדברית



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שלוחה מזרחית לאזור תעשיה מישור אדומים–2’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Mesembryanthemum
nodiflorum

שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ אהל מצוי

Emex spinosa שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ קוצניאמיך

Consolida flava שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נדיר דורבן צהוב-בר

Notoceras bicorne שנתי-חד מדבר נפוץ קרן מדברית-דו

Adonis dentata שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי דמומית משוננת

Centaurea hyalolepis שנתי-חד בתות נפוץ דרדר קרומי

Onopordum palaestinum שנתי-עשבוני רב בתות
,  אנדמי לישראל

לסוריה ולבנון
תדיר ישראלי-חוחן ארץ

Eryngium creticum שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ חרחבינה מכחילה

Stipa capensis שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ מצוימלעניאל

Agathophora alopecuroides שיח-בן
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ הערבותמתלולן

Noaea mucronata שיח-בן
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי קוצניתנואית

Asphodelus ramosus שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ עירית גדולה

Asphodelus tenuifolius שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
תדיר עלים-עירית צרת

Kickxia aegyptiaca שיח-בן מדבר מצוי עפעפית מצרית

Filago desertorum שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ פילגון מדברי

Dianthus strictus שנתי-עשבוני רב בתות מצוי ציפורן נקוד

Carthamus nitidus שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי קורטם מבריק

Echinops polyceras שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ בלאנשקיפודן 

Peganum harmala שנתי-עשבוני רב
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
תדיר שבר לבן

ישראליארץחוחן
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מחנה ישי תוחם  , הסלע תוחם ממערב
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סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שכונת נופי סלע-כלבה-ואדי משתל–3’ אתר מס



רשימת בעלי חיים  

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שכונת נופי סלע-כלבה-ואדי משתל–3’ אתר מס

שם לועזי ץרבאסוטטס רומישבצמ שם המין

םירופיצ

Erithacus rubecula חולף וחורף חסר מידע אדום חזה

Pycnonotus xanthopygos יציב לא בסיכון בולבול ממושקף

Falco tinnunculus יציב לא בסיכון בז מצוי

saxicola rubicola חולף וחורף חסר מידע שחור גרוןדוחל

Upupa epops יציב, מקייץ לא בסיכון דוכיפת

Passer domesticus יציב לא בסיכון דרור הבית

Psittacula krameri פולש לא הוערך *דררה

Alectoris chukar יציב לא בסיכון חוגלה

Carduelis carduelis יציב לא בסיכון חוחית

Phoenicurus ochruros ssp. 
gibraltariensis

חולף וחורף קרוב לסיכון חכלילית סלעים

Onychognathus tristramii יציב לא בסיכון ים המלחטריסטרמית

Columba livia domestica יציב לא בסיכון יונת בית

Parus major יציב לא בסיכון ירגזי מצוי

Chloris chloris יציב, חורף לא בסיכון ירקון

Athene noctua יציב לא בסיכון כוס החורבות

Burhinus oedicnemus יציב לא בסיכון מצויכרוון

Acridotheres tristis פולש לא הוערך *מיינה הודית

Accipiter nisus יציב וחורף לא בסיכון נץ מצוי

Sylvia curruca מקייץ, חולף לא בסיכון סבכי טוחנים

Sylvia atricapilla חולף ומקייץ, חורף חסר מידע סבכי שחור כיפה

Sylvia melanocephala
חורף ומקנן בעיקר בצפון  , חולף

הארץ ומרכזה
לא בסיכון סבכי שחור ראש

Ptyonoprogne obsoleta יציב לא בסיכון סנונית מדבר

Prunella modularis חולף וחורף חסר מידע סתרי מצוי

Corvus corone יציב לא בסיכון עורב אפור

Garrulus glandarius יציב לא בסיכון עורבני

Phylloscopus collybita חורף עתידו בסכנה  חורףעלווית

Fringilla montifringilla חולף וחורף חסר מידע פרוש הרים

Fringilla coelebs חולף וחורף חסר מידע פרוש מצוי

Prinia gracilis יציב לא בסיכון פשוש

Cinnyris osea יציב לא בסיכון צופית בוהקת

Spilopelia senegalensis יציב לא בסיכון צוצלת

Corvus monedula יציב לא בסיכון קאק

Clamator glandarius מקייץ, חולף לא בסיכון מצויצתקוקיה

Turdus philomelos חורף, חולף חסר מידע רונןקכלי

Oenanthe melanura יציב לא בסיכון זנב-שחור

Turdus merula יציב לא בסיכון שחרור



רשימת בעלי חיים  

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שכונת נופי סלע-כלבה-ואדי משתל–3’ אתר מס

שם לועזי מספר

פרטים

סיכון אזורי

(לפי הספר האדום)

שם המין

זוחלים
Platyceps rhodorachis 1 לא בסיכון זעמן דק

Trachylepis vittata 1 לא בסיכון חומט פסים

Stellagama stellio 15 לא בסיכון חרדון מצוי

Ptyodactylus guttatus 10 לא בסיכון מצויהמניפנית

Hemidactylus turcicus 2 לא בסיכון שממית בתים

שם לועזי מספר

פרטים

מצב שימור אזורי שם המין

יונקים
Gazella gazella 1 עתידו בסכנה צבי ארץ ישראלי

Vulpes vulpes 1 לא בסיכון שועל מצוי

טופרעקיבא:צילום.מצויהמניפנית

היימסערן:צילום.מצוישועל



רשימת מיני צומח

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Paronychia argentea שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ אלמוות הכסף

Emex spinosa שנתי-חד
,  מדבר, שיחים-ערבות

חולות
נפוץ קוצניאמיך

Medicago laciniata שנתי-חד
,  מדבר, שיחים-ערבות

חולות
נפוץ אספסת מפוצלת

Medicago polymorpha שנתי-חד בתות נפוץ אספסת מצויה

Tetragonolobus palaestinus שנתי-חד בתות תדיר כנפות מצויות-ארבע

Verbascum sinuatum שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ בוצין מפורץ

Aegilops kotschyi שנתי-חד
,  מדבר, שיחים-ערבות

חולות
מצוי חיטה מדברי-בן

Vicia sp. מ.בקיה ב

Bromus tectorum שנתי-חד בתות מצוי ברומית הגגות

Bromus scoparius שנתי-חד בתות מצוי ברומית המטאטא

Notobasis syriaca שנתי-חד
-גידול מופרעים-בתי

מופרים
נפוץ ברקן סורי

Ballota undulata שיח-בן בתות מצוי מצויהגלונית

Teucrium capitatum שיח-בן בתות נפוץ געדה מצויה

Melilotus indicus שנתי-חד בתות נדיר למדי דבשה הודית

Rostraria smyrnacea שנתי-חד בתות מצוי בירותידגנין

Centaurea hyalolepis שנתי-חד בתות נפוץ דרדר קרומי

מ.זהבית ב

Bellevalia flexuosa גיאופיט בתות
,  אנדמי לישראל

לסוריה ולבנון
נפוץ זמזומית מצויה

Geropogon hybridus שנתי-חד בתות מצוי סב מצוי-זקן

Valantia hispida שנתי-חד
מחשופים של סלעים 

קשים
נפוץ חגווית שעירה

Onopordum palaestinum שנתי-עשבוני רב בתות
,  אנדמי לישראל

לסוריה ולבנון
תדיר ישראלי-חוחן ארץ

Alcea setosa שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ חטמית זיפנית

Alcea acaulis שיח-בן בתות מצוי הפרה-חטמית עין

Urginea maritima גיאופיט בתות נפוץ חצב מצוי

Eryngium glomeratum שנתי-עשבוני רב בתות מצוי חרחבינה מגובבת

Eryngium creticum שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ חרחבינה מכחילה

Theligonum cynocrambe שנתי-חד בתות נפוץ טרשנית שרועה

Hymenocarpos circinnatus שנתי-חד בתות נפוץ כליינית מצויה

Anemone coronaria גיאופיט בתות נפוץ כלנית מצויה

Chiliadenus iphionoides שנתי-עשבוני רב
מחשופים של סלעים 

קשים
נפוץ חריפהכתלה

Plantago lanceolata שנתי-עשבוני רב בתי גידול לחים מצוי לחך אזמלני

Hirschfeldia incana שנתי-חד
-גידול מופרעים-בתי

מופרים
נפוץ לפתית מצויה

Pallenis spinosa שנתי-עשבוני רב בתות מצוי קוצניתמוצית

Stipa capensis שנתי-חד
,  מדבר, שיחים-ערבות

חולות
נפוץ מלעניאל מצוי

Biscutella didyma שנתי-חד בתות נפוץ מצוייםמצילתיים

Podonosma orientalis שיח-בן
מחשופים של סלעים 

קשים
נפוץ מציץ סורי

Erodium moschatum שנתי-חד בתות נפוץ חסידה מצוי-מקור

Salvia fruticosa שיח-בן תיכוני-חורש ויער ים נפוץ מרווה משולשת

Salvia dominica שיח-בן בתות מצוי מרווה ריחנית

Noaea mucronata שיח-בן
,  מדבר, שיחים-ערבות

חולות
מצוי קוצניתנואית

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שכונת נופי סלע-כלבה-ואדי משתל–3’ אתר מס



רשימת מיני צומח

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Pterocephalus brevis שנתי-חד
,  מדבר, שיחים-ערבות

חולות
עטוףנוציץ

Lagoecia cuminoides שנתי-חד בתות נפוץ כדוריתנוצנית

Ranunculus asiaticus גיאופיט בתות נפוץ נורית אסיה

Tordylium trachycarpum שנתי-חד בתות נפוץ סלסילה מצויה

Cichorium endivia שנתי-חד בתות נפוץ עולש מצוי

Brachypodium distachyum שנתי-חד בתות נפוץ עוקצר מצוי

Asphodelus ramosus שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ עירית גדולה

Gundelia tournefortii שנתי-עשבוני רב בתות מצוי הגלגלעכובית

מ.פילגון ב

Filago pyramidata שנתי-חד בתות נפוץ פילגון מצוי

Papaver umbonatum שנתי-חד בתות נפוץ פרג אגסי

Papaver humile שנתי-חד
,  מדבר, שיחים-ערבות

חולות
מצוי פרג נחות

Moraea sisyrinchium גיאופיט בתות נפוץ צהרון מצוי

Dianthus strictus שנתי-עשבוני רב בתות מצוי ציפורן נקוד

Calendula arvensis שנתי-חד בתות נפוץ חתול מצויות-ציפורני

Silene aegyptiaca שנתי-חד
-גידול מופרעים-בתי

מופרים
נפוץ ציפורנית מצרית

Eremostachys laciniata שנתי-עשבוני רב בתות תדיר צמר מפוצל

Phagnalon rupestre שיח-בן
מחשופים של סלעים 

קשים
מצוי צמרנית הסלעים

Astragalus sp. מ.קדד ב

Anthemis sp. מ.קחוון ב

Echinops polyceras שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ בלאנשקיפודן 

Carlina libanotica שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ עלים-קיצנית צפופת

Blepharis attenuata שיח-בן מדבר אנדמי לישראל ריסן דק

Ononis viscosa שנתי-חד בתות תדיר פרח-שברק קצר

Allium daninianum גיאופיט בתות נפוץ שום האבקנים

Hyoscyamus aureus שיח-בן
מחשופים של סלעים 

קשים
נפוץ שיכרון זהוב

Phlomis brachyodon שיח-בן בתות
אנדמי לישראל  

ולירדן
נפוץ שיניים-שלהבית קצרת

Erucaria hispanica שנתי-חד בתות מצוי שלח ספרדי

Helianthemum salicifolium שנתי-חד בתות נפוץ שמשון מצוי

Hordeum spontaneum שנתי-חד בתות נפוץ שעורת התבור

Lomelosia porphyroneura שנתי-חד
,  מדבר, שיחים-ערבות

חולות
תדיר תגית ארגמנית

Trifolium sp. מ.תלתן ב

Trifolium campestre שנתי-חד בתות נפוץ תלתן חקלאי

Reichardia tingitana שנתי-חד
,  מדבר, שיחים-ערבות

חולות
נפוץ מרוקניתמריר

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שכונת נופי סלע-כלבה-ואדי משתל–3’ אתר מס

מצריתציפורניתזהובשיכרון



:מיקום

אבטימיוסלמנזרמזרחית-דרומית

:רחובות

עצמונהרחוב

:שטח

.דונם29

:צ"נ

232064/633062

:אפיון השטח

מנזרהארכיאולוגילאתרצמוד.ביותרגבוההמהפרההסובלתעשייתיאזורבלבמתוןמדרונישטח

.אביטמיוס

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
דרום מנזר  

אבטימיוס
מעזבה

4’ אתר מס



:חיבורים לאתרים נוספים

.אין

:נגישות

.המפעליםביןכביש

:תשתית קולטת קהל

אין

:ארכיאולוגיה 

שבמרכזימהחשובים-אבטימיוסמנזר

בתקופהיהודהמדברנזירות

מנזרשלמרשימיםשרידים.הביזנטית

אפשרותלנזיריושהעניק,משוכלל

שירותיםסיפקבשעהובהלהתבודד

.ליריחומירושליםבדרכםרגללעולי

הואשבמקוםהענקיהמיםמאגר

.בישראלשהתגלומהגדולים

:ערכיות השטח

2:(גבוה5,נמוך1)1-5שלבסולם

:מטרדים ומפגעים

.  פסולת ופסולת בנייןערימות, גידור

.סובל מהשפעות המפעלים שסביבו

:מצב תכנוני

.420/2/2/2:ע"תב

:המלצות

לשטחיםוחדירההתבססותםלמניעתפולשיםבמיניםטיפול

פסולתבמערומיטיפול.התעשיהאזורסביבהפתוחים

:בעלי חיים
יחד.הפתוחיםהשטחיםעםרצףללאוכלואמופרשטח

,שחורזעמןשלמאודגדולבוגרפרטנמצא,זאתעם

עבורוומספקמתאיםגידולביתעלשמעידדבר

12:מקומייםחייםבעלימיניכ"סה

1:פולשיםחייםבעלימיניכ"סה

:בסיכוןאונדיריםמינים

.שחורזעמן,חורףעלווית

:צומח
ושנימעזבהאזוריהמאפיינתעשבוניתצמחיה

.בשטחבולטיםשיזףעצי

17:מקומיצומחמיניכ"סה

1:פולשיםצומחמיניכ"סה

נמצאולא:נטועיםצומחמיניכ"סה

:מינים אנדמיים

.לא נמצאו

:מינים נדירים

.לא נמצאו

.צור מגן, חן רוזן, ענת צפריר, יעל ברנר, ר גיא רותם"ד: סוקרים

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
אבטימיוסדרום מנזר –4’ אתר מס



שם לועזי ץרבאסוטטס רומישבצמ שם המין

םירופיצ
Pycnonotus xanthopygos יציב לא בסיכון בולבול ממושקף

Passer domesticus יציב לא בסיכון דרור הבית

Columba livia domestica יציב לא בסיכון יונת בית

Parus major יציב לא בסיכון ירגזי מצוי

Acridotheres tristis (פולש)יציב  לא הוערך *מיינה הודית

Phylloscopus collybita חורף עתידו בסכנה עלווית חורף

Prinia gracilis יציב לא בסיכון פשוש

Spilopelia senegalensis יציב לא בסיכון צוצלת

רשימת בעלי חיים  

שם לועזי מספר

פרטים

סיכון אזורי

(לפי הספר האדום)

שם המין

זוחלים
Dolichophis jugularis asianus 1 לא בסיכון זעמן שחור

Trachylepis vittata 1 לא בסיכון חומט פסים

Stellagama stellio 6 לא בסיכון חרדון מצוי

Ptyodactylus guttatus 2 לא בסיכון מצויהמניפנית

Hemidactylus turcicus 1 לא בסיכון שממית בתים

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
אבטימיוסדרום מנזר –4’ אתר מס

מגןצור:צילום.שחורזעמן שוחטאייל:צילום.פשוש



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
אבטימיוסדרום מנזר –4’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Emex spinosa שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ קוצניאמיך

Tamarix aphylla עץ מדבר מצוי אשל הפרקים

Verbascum sinuatum שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ מפורץבוצין

Gypsophila capillaris שיח-בן בתות מצוי ערביתגבסנית

Rostraria smyrnacea שנתי-חד בתות מצוי בירותידגנין

Centaurea hyalolepis שנתי-חד בתות נפוץ דרדר קרומי

Eryngium creticum שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ חרחבינה מכחילה

Hirschfeldia incana שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ לפתית מצויה

Stipa capensis שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ מצוימלעניאל

Salvia dominica שיח-בן בתות מצוי מרווה ריחנית

Lamarckia aurea שנתי-חד בתות נפוץ משערת זהובה

Tordylium trachycarpum שנתי-חד בתות נפוץ סלסילה מצויה

Kickxia aegyptiaca שיח-בן מדבר מצוי מצריתעפעפית

Dianthus strictus שנתי-עשבוני רב בתות מצוי ציפורן נקוד

Carthamus tenuis שנתי-חד בתות נפוץ קורטם דק

Echinops polyceras שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ בלאנשקיפודן 

Ziziphus spina-christi עץ
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ שיזף מצוי

Acacia saligna עץ
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ *שיטה כחלחלה

בנוףבולטיםמצוישיזףעצי



:מיקום

תעשיהאזורבדרוםואדי

:רחובות

חרוביתרחוב

:שטח

.דונם29

:צ"נ

232064/633062

:אפיון השטח

שבאזורבמקטעבעיקר,מופרנוףבעל.הפתוחהשטחאלהתעשיהאזורמתוךמזרח-דרוםהיורדואדי

.תעשיה

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שלוחות מזרחיות אזור  

תעשיה
נחל

5’ אתר מס



:חיבורים לאתרים נוספים

ממזרחפתוחיםשטחיםממכלולחלק

.(2-ו,6אתר)תעשיה.לאומדרום

:נגישות

.תעשיה.אשולידרךאפשריתכניסה

:תשתית קולטת קהל

.אין

:ארכיאולוגיה 

.אין

:ערכיות השטח

3:(גבוה5,נמוך1)1-5שלבסולם

:מטרדים ומפגעים

,  הנחל מאוד מופר וסובל מזרימת ביוב

וערימות, התבססות מינים פולשים

.פסולת בניין

:מצב תכנוני

.420/2/2:ע"תב

:המלצות

יזרוםשלאמהסביבהניקוזהסדרת,הבנייןמפסולתהערוץנקיון

פולשיםבמיניםטיפול,שפכיםהזרמתומניעתאליו

:בעלי חיים
לילהפעיל,ישראלבמכרסמיהגדול,מצוידורבןנצפה

וניזוןארוכותבמחילותהחיהארץחלקיבכלכמעטמצוי

.ופקעותשורשיםעל

19:מקומייםחייםבעלימיניכ"סה

1:פולשיםחייםבעלימיניכ"סה

:בסיכוןאונדיריםמינים

מדברית,לבןנחליאלי,סלעיםחכלילית,חורףעלווית

.מצוידורבן,עינונית

:צומח
גדילניםרבהבצפיפותגדליםגדליםהנחלבתוך

מיניםשלחדירהניכרתהאתרבכל.וקנים

,השיחטבק,כחלחלהשיטהכגוןפולשים

.חסונהוושינגטוניה

40:מקומיצומחמיניכ"סה

3:פולשיםצומחמיניכ"סה

נמצאולא:נטועיםצומחמיניכ"סה

:מינים אנדמיים

.עכנאי יהודה

:מינים נדירים

.לא נמצאו

.צור מגן, חן רוזן, ענת צפריר, יעל ברנר, ר גיא רותם"ד: סוקרים

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שלוחות מזרחיות אזור תעשיה–5’ אתר מס



מגןצור:צילום.עינוניתמדברית

רשימת בעלי חיים  

שם לועזי מספר

פרטים

סיכון אזורי

(לפי הספר האדום)

שם המין

זוחלים
Mesalina guttulata 1 לא בסיכון עינוניתמדברית 

Ptyodactylus guttatus 8 לא בסיכון מצויהמניפנית

Hemidactylus turcicus 1 לא בסיכון שממית בתים

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שלוחות מזרחיות אזור תעשיה–5’ אתר מס

שם לועזי מספר

פרטים

מצב שימור אזורי שם המין

יונקים
Hystrix indica 1 לא בסיכון דורבן

שם לועזי ץרבאסוטטס רומישבצמ שם המין

םירופיצ
Pycnonotus xanthopygos יציב לא בסיכון בולבול ממושקף

Falco tinnunculus יציב לא בסיכון בז מצוי

saxicola rubicola חולף וחורף חסר מידע שחור גרוןדוחל

Passer domesticus יציב לא בסיכון דרור הבית

Phoenicurus ochruros ssp. 
gibraltariensis

חולף וחורף קרוב לסיכון חכלילית סלעים

Onychognathus tristramii יציב לא בסיכון ים המלחטריסטרמית

Columba livia domestica יציב לא בסיכון יונת בית

Acridotheres tristis (פולש)יציב  לא הוערך *מיינה הודית

Motacilla alba מקייץ, חורף עתידו בסכנה נחליאלי לבן

Ptyonoprogne obsoleta יציב לא בסיכון סנונית מדבר

Corvus corone יציב לא בסיכון עורב אפור

Phylloscopus collybita חורף עתידו בסכנה חורףעלווית

Prinia gracilis יציב לא בסיכון פשוש

Spilopelia senegalensis יציב לא בסיכון צוצלת

Oenanthe melanura יציב לא בסיכון זנב-שחור

Streptopelia decaocto יציב לא בסיכון תור צווארון

שוחטאייל:צילום.צווארוןתור



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שלוחות מזרחיות אזור תעשיה–5’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Mesembryanthemum
nodiflorum

שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ אהל מצוי

Majorana syriaca שיח-בן בתות נפוץ אזוב מצוי

Emex spinosa שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ קוצניאמיך

Silybum marianum שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ גדילן מצוי

Ballota undulata שיח-בן בתות מצוי מצויהגלונית

Rostraria smyrnacea שנתי-חד בתות מצוי בירותידגנין

Centaurea hyalolepis שנתי-חד בתות נפוץ דרדר קרומי

Tordylium aegyptiacum שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי מצריתדרכמונית

Washingtonia robusta עץ
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
*חסונהושינגטוניה

Malva nicaeensis שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ חלמית מצויה

Eryngium creticum שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ חרחבינה מכחילה

Pimpinella cretica שנתי-חד בתות נפוץ כמנון כרתי

Pteranthus dichotomus שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ כנפן קוצני

Chiliadenus iphionoides שנתי-עשבוני רב
מחשופים של  

סלעים קשים
נפוץ חריפהכתלה

Scrophularia deserti שיח-בן מדבר תדיר המדברלוענית

Hirschfeldia incana שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ לפתית מצויה

Anchusa aegyptiaca שנתי-חד בתות נפוץ פר מצרית-לשון

Atriplex halimus שיח
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי מלוח קיפח

Stipa capensis שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ מצוימלעניאל

Mercurialis annua שנתי-חד בתות תדיר מרקולית מצויה

Noaea mucronata שיח-בן
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי נואית קוצנית

Piptatherum thomasii שיח-בן בתות נשרן צפוף

Heliotropium rotundifolium שיח-בן בתות מצוי
-עקרב עגול-עוקץ

עלים

Asphodelus tenuifolius שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
תדיר עלים-עירית צרת

Echium judaeum שנתי-חד בתות
,  אנדמי לישראל

לסוריה ולבנון
נפוץ עכנאי יהודה

Fagonia mollis שיח-בן
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ רכהפגוניה

Dianthus strictus שנתי-עשבוני רב בתות מצוי ציפורן נקוד

Minuartia hybrida שנתי-חד בתות נפוץ צללית הכלאיים

Phagnalon rupestre שיח-בן
מחשופים של  

סלעים קשים
מצוי הסלעיםצמרנית



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שלוחות מזרחיות אזור תעשיה–5’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Astragalus spinosus שיח-בן
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי משולחףקדד 

Carthamus tenuis שנתי-חד בתות נפוץ קורטם דק

Carthamus nitidus שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי קורטם מבריק

Anthemis sp. מ.קחוון ב

Echinops polyceras שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ קיפודן בלאנש

Reseda decursiva שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
פרחים-רכפה קטנת

Peganum harmala שנתי-עשבוני רב
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
תדיר שבר לבן

Ononis spinosa שנתי-עשבוני רב בתות מצוי שברק קוצני

Allium daninianum גיאופיט בתות נפוץ שום האבקנים

Ziziphus spina-christi עץ
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ שיזף מצוי

Acacia salicina עץ *ערבה-שיטת עלי

Hyoscyamus aureus שיח-בן
מחשופים של  

סלעים קשים
נפוץ שיכרון זהוב

Erucaria hispanica שנתי-חד בתות מצוי שלח ספרדי

פרחיםקטנתרכפה

משולחףקדד



:מיקום

לאזורהגישהלכבישדרומיתפתוחשטח

העירמכיווןהתעשיה

:רחובות

המייסדיםשדרות

:שטח

.דונם2,201.5

:צ"נ

231290/632009

:אפיון השטח

.גיאולוגיםוקימוריםוצורקירטוןומחשופיואדיותוביניהןעגולותגבעות,אופייניתמדברספרשלוחת

רעיהתחתנמצאהאזור.צומחדלילותואדיותאלהפתוחהמדבראלוממשיכותמשתפלותהשלוחות

.אינטנסיבית

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שלוחות דרומיות אזור  

תעשיה
מכלול טבעי פתוח

6’ אתר מס



:חיבורים לאתרים נוספים

ממזרחפתוחיםשטחיםממכלולחלק

והואדיותהתעשיהלאזורומדרום

.(7-ו2,5אתר)לעירדרומית

:נגישות

הגישהכבישדרךאפשריתכניסה

בסימוןעפרדרך,תעשיהלאזור

.שחורשבילים

:תשתית קולטת קהל

.אין

:ארכיאולוגיה 

.אין

:ערכיות השטח

5:(גבוה5,נמוך1)1-5שלבסולם

:מטרדים ומפגעים

אזור תחת רעיה אינטנסיבית של עיזים  

.  וגמלים

:מצב תכנוני

.420/1/א;420/1/7/5:ע"תב

:המלצות

מעבריניטור.הטבעיבמצבוהשטחשימור,מבוקרתרעיהניהול

אפשרותובחינתת.לאהעירביןהמחברלכבישמתחתהמים

3אתרביןקישוריותלייצרבשבילחייםבעליכמעברילתפקודם

.הפתוחיםהשטחיםאלאקולוגימסדרוןויצירת6לאתר

:בעלי חיים
הינוהגדולהאשמן.בסיכוןכולם,עטלפיםמיני5נמצאו

בעטלפימהגדולים,בישראלהכחדהבסכנתעטלף

עמוקיםסלעובסדקייבשותבמערותשוכןישראל
ועדהמלחיםמדרוםאפריקאי–הסוריהבקעלאורך

.לבניאס

42:מקומייםחייםבעלימיניכ"סה

1:פולשיםחייםבעלימיניכ"סה

:בסיכוןאונדיריםמינים

יזנוב,אודנן,פרספון,עינוניתנחושית,עינוניתמדברית

.גדולאשמן,קטן

:צומח
צמחייתלצדגנרליסטיצומחבמינידלילותואדיות

שיחים.שנתיים-חדבעיקר,אופייניתמדברספר

עקבונמוכיםקטניםלרוב,נמוכהבצפיפותפזורים

.הכבדההרעייה

71:מקומיצומחמיניכ"סה

נמצאולא:פולשיםצומחמיניכ"סה

נמצאולא:נטועיםצומחמיניכ"סה

:מינים אנדמיים

שלהבית  , ציפורני חתול עבות, ישראלי-חוחן ארץ

.קצרת שיניים

:מינים נדירים

.ציפורני חתול עבות

.צור מגן, חן רוזן, ענת צפריר, יעל ברנר, ר גיא רותם"ד: סוקרים

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שלוחות דרומיות אזור תעשיה–6’ אתר מס



רשימת בעלי חיים  

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שלוחות דרומיות אזור תעשיה–6’ אתר מס

שם לועזי ץרבאסוטטס רומישבצמ שם המין

םירופיצ
Erithacus rubecula חולף וחורף חסר מידע אדום חזה

Pycnonotus xanthopygos יציב לא בסיכון בולבול ממושקף

Falco tinnunculus יציב לא בסיכון בז מצוי

saxicola rubicola חולף וחורף חסר מידע שחור גרוןדוחל

Upupa epops יציב, מקייץ לא בסיכון דוכיפת

Passer domesticus יציב לא בסיכון דרור הבית

Psittacula krameri פולש לא הוערך *דררה

Alectoris chukar יציב לא בסיכון חוגלה

Carduelis carduelis יציב לא בסיכון חוחית

Phoenicurus ochruros ssp. 
gibraltariensis

חולף וחורף קרוב לסיכון חכלילית סלעים

Onychognathus tristramii יציב לא בסיכון ים המלחטריסטרמית

Columba livia domestica יציב לא בסיכון יונת בית

Parus major יציב לא בסיכון ירגזי מצוי

Chloris chloris יציב, חורף לא בסיכון ירקון

Athene noctua יציב לא בסיכון כוס החורבות

Burhinus oedicnemus יציב לא בסיכון מצויכרוון

Acridotheres tristis פולש לא הוערך *מיינה הודית

Accipiter nisus יציב וחורף לא בסיכון נץ מצוי

Sylvia curruca מקייץ, חולף לא בסיכון סבכי טוחנים

Sylvia atricapilla חולף ומקייץ, חורף חסר מידע סבכי שחור כיפה

Sylvia melanocephala
חורף ומקנן  , חולף

בעיקר בצפון הארץ  

ומרכזה

לא בסיכון סבכי שחור ראש

Ptyonoprogne obsoleta יציב לא בסיכון סנונית מדבר

Prunella modularis חולף וחורף חסר מידע סתרי מצוי

Corvus corone יציב לא בסיכון עורב אפור

Garrulus glandarius יציב לא בסיכון עורבני

Phylloscopus collybita חורף עתידו בסכנה  חורףעלווית

Fringilla montifringilla חולף וחורף חסר מידע פרוש הרים

Fringilla coelebs חולף וחורף חסר מידע פרוש מצוי

Prinia gracilis יציב לא בסיכון פשוש

Cinnyris osea יציב לא בסיכון צופית בוהקת

Spilopelia senegalensis יציב לא בסיכון צוצלת

Corvus monedula יציב לא בסיכון קאק

Clamator glandarius מקייץ, חולף לא בסיכון מצויצתקוקיה

Turdus philomelos חורף, חולף חסר מידע רונןקכלי

Oenanthe melanura יציב לא בסיכון זנב-שחור

Turdus merula יציב לא בסיכון שחרור



רשימת בעלי חיים  

שם לועזי מספר

פרטים

סיכון אזורי

(לפי הספר האדום)

שם המין

זוחלים
Stellagama stellio 1 לא בסיכון חרדון מצוי

Mesalina guttulata 7 לא בסיכון עינוניתמדברית 

Chalcides ocellatus 2 לא בסיכון עינוניתנחושית

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שלוחות דרומיות אזור תעשיה–6’ אתר מס

שם לועזי סיכון אזורי

(לפי הספר האדום)

שם המין

םיפלטע
Otonycteris hemprichi עתידו בסכנה אודנן

Taphozous nudiventris בסכנת הכחדה אשמן גדול

Tadarida teniotis בסיכון נמוך אשף מצוי

Rhinopoma hardwickei עתידו בסכנה קטןיזנוב

Asellia tridens עתידו בסכנה פרספון

שוחטאייל:צילום.חוחית גורןמידד:צילום.כרוון

טופרעקיבא:צילום.עינוניתנחושית



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שלוחות דרומיות אזור תעשיה–6’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Paronychia argentea שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ אלמוות הכסף

Verbascum orientale שנתי-חד בתות תדיר מזרחיבוצין

Verbascum sinuatum שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ בוצין מפורץ

Aegilops kotschyi שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי חיטה מדברי-בן

Aegilops peregrina שנתי-חד בתות נפוץ אנפין-חיטה רב-בן

Bromus tectorum שנתי-חד בתות מצוי ברומית הגגות

Bromus fasciculatus שנתי-חד בתות נפוץ ברומית מאוגדת

Notobasis syriaca שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ ברקן סורי

Torilis tenella שנתי-חד בתות נפוץ גזיר דקיק

Ballota undulata שיח-בן בתות מצוי גלונית מצויה

Teucrium capitatum שיח-בן בתות נפוץ געדה מצויה

Trigonella stellata שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ גרגרנית כוכבנית

Galium murale שנתי-חד בתות מצוי דבקת החומות

Rostraria smyrnacea שנתי-חד בתות מצוי דגנין בירותי

Notoceras bicorne שנתי-חד מדבר נפוץ קרן מדברית-דו

Adonis dentata שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי דמומית משוננת

Centaurea iberica שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ דרדר מצוי

Centaurea hyalolepis שנתי-חד בתות נפוץ דרדר קרומי

Tordylium aegyptiacum שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי דרכמונית מצרית

Herniaria hemistemon שנתי-עשבוני רב
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי דרכנית מקופחת

Ajuga chamaepitys subsp. chia שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ שפה מצוי-חד

Onopordum palaestinum שנתי-עשבוני רב בתות
,  אנדמי לישראל

לסוריה ולבנון
תדיר ישראלי-חוחן ארץ

Rumex cyprius שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ חומעה ורודה

Atractylis cancellata שנתי-חד בתות תדיר חורשף השבכה

Urginea maritima גיאופיט בתות נפוץ חצב מצוי

Eryngium glomeratum שנתי-עשבוני רב בתות מצוי חרחבינה מגובבת

Eryngium creticum שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ חרחבינה מכחילה

Hymenocarpos circinnatus שנתי-חד בתות נפוץ כליינית מצויה

Pimpinella cretica שנתי-חד בתות נפוץ כמנון כרתי

Chiliadenus iphionoides שנתי-עשבוני רב
מחשופים של  

סלעים קשים
נפוץ חריפהכתלה

Misopates orontium שנתי-חד בתות מצוי לועית קטנה

Plantago afra שנתי-חד בתות נפוץ לחך בלוטי

Hirschfeldia incana שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ לפתית מצויה

Anchusa aegyptiaca שנתי-חד בתות נפוץ פר מצרית-לשון

Callipeltis cucullaria שנתי-חד בתות מצוי כבונהמגנונית



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שלוחות דרומיות אזור תעשיה–6’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Gymnarrhena micrantha שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי פרחים-קטנתמוצנית

Stipa capensis שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ מצוימלעניאל

Podonosma orientalis שיח-בן
מחשופים של  

סלעים קשים
נפוץ מציץ סורי

Salvia dominica שיח-בן בתות מצוי מרווה ריחנית

Lamarckia aurea שנתי-חד בתות נפוץ משערת זהובה

Noaea mucronata שיח-בן
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי קוצניתנואית

Pterocephalus brevis שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נוציץ עטוף

Lagoecia cuminoides שנתי-חד בתות נפוץ נוצנית כדורית

Tordylium trachycarpum שנתי-חד בתות נפוץ סלסילה מצויה

Cichorium endivia שנתי-חד בתות נפוץ עולש מצוי

Heliotropium rotundifolium שיח-בן בתות מצוי
-עקרב עגול-עוקץ

עלים

Brachypodium distachyum שנתי-חד בתות נפוץ עוקצר מצוי

Asphodelus ramosus שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ עירית גדולה

Asphodelus tenuifolius שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
תדיר עלים-עירית צרת

Gundelia tournefortii שנתי-עשבוני רב בתות מצוי עכובית הגלגל

Kickxia aegyptiaca שיח-בן מדבר מצוי מצריתעפעפית

Gymnocarpos decander שיח-בן
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ ערטל מדברי

Fagonia mollis שיח-בן
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ פגוניה רכה

Filago desertorum שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ פילגון מדברי

Papaver humile שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי פרג נחות

Sedum caespitosum שנתי-חד בתות תדיר צורית אדומה

Dianthus strictus שנתי-עשבוני רב בתות מצוי ציפורן נקוד

Calendula pachysperma שנתי-חד בתות
אנדמי לישראל  

ולירדן

נדיר  

למדי
חתול עבות-ציפורני

Minuartia hybrida שנתי-חד בתות נפוץ צללית הכלאיים

Bupleurum subovatum שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
מצוי שור חרוזה-צלע

Anthemis sp. מ.קחוון ב

Echinops polyceras שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ קיפודן בלאנש

Carlina libanotica שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ עלים-קיצנית צפופת

Ononis sicula שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי שברק סיצילי

Allium daninianum גיאופיט בתות נפוץ שום האבקנים

Hedypnois rhagadioloides שנתי-חד בתות נפוץ כרתיתשופרית

Phlomis brachyodon שיח-בן בתות
אנדמי לישראל  

ולירדן
נפוץ

-שלהבית קצרת

שיניים



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שלוחות דרומיות אזור תעשיה–6’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Erucaria hispanica שנתי-חד בתות מצוי שלח ספרדי

Helianthemum salicifolium שנתי-חד בתות נפוץ שמשון מצוי

Hordeum spontaneum שנתי-חד בתות נפוץ שעורת התבור

Lomelosia porphyroneura שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
תדיר תגית ארגמנית

האבקניםשום

מצוידרדר



:מיקום

לאזורהגישהלכבישדרומיתפתוחשטח

העירמכיווןהתעשיה

:רחובות

המייסדיםשדרות

:שטח

.דונם1,025

:צ"נ

229475/631312

:אפיון השטח

מדרונותלואדי.הבנוילמרחבמחוץאלומשתפלהשכונותבתוךמתחילהואדימעלה.העירבלבואדי

זיתעציגםנטועיםהערוץבתוך,ושיטותאורניםנמוכהבצפיפותנטועיםעליהם,וצפונידרומיבמפנה

.בטרסותוחרוב

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
צמח  -דר'חואדי 

השדה ונופי סלע
ואדי בתוך שכונות

7’ אתר מס



:חיבורים לאתרים נוספים

דרומיתפתוחיםשטחיםממכלולחלק

.(8-ו6אתרים)לעיר

:נגישות

שלהבטחוןשבילדרךאפשריתכניסה

.משואהפארקמכיווןוכןהעיר

:תשתית קולטת קהל

קדםדרךרחובעלנוףתצפיתישנה

לצמחהסלענופישכונתביןהמקשר

.האתראתמקיףעפרשביל,השדה

:ארכיאולוגיה 

.אין

:ערכיות השטח

4:(גבוה5,נמוך1)1-5שלבסולם

:מטרדים ומפגעים

השפעות שוליים של  , רעיה אינטנסיבית

,  תאורה-פיתוח ושכונות המגורים

.  פסולת, רעש

:מצב תכנוני

.420/1/א:ע"תב

:המלצות

לנטועישבואדינוספותנטיעותומתכננניםבמידה.פסולתנקיון

.בלבדמקומייםמינים

:בעלי חיים
יוםפעילשכיחדורסעוף,חורבותכוסנצפהבאתר

חלליםאואבוטרסות,קטניםומצוקיםסלעבכוכימקנן

.גגועליותבעצים

38:מקומייםחייםבעלימיניכ"סה

2:פולשיםחייםבעלימיניכ"סה

:בסיכוןאונדיריםמינים

.סלעיםחכלילית,חורףעלווית

:צומח
אורניםנמוכהבצפיפותנטועיםהמדרונותעל

וחרובזיתעציגםנטועיםהערוץבתוך,ושיטות

.בטרסות

61:מקומיצומחמיניכ"סה

6:פולשיםצומחמיניכ"סה

1:נטועיםצומחמיניכ"סה

:מינים אנדמיים

עכנאי  , ישראלית-ארץבצלציה, ישראלי-חוחן ארץ

.ריסן דק, יהודה

:מינים נדירים

.לא נמצאו

.צור מגן, חן רוזן, ענת צפריר, יעל ברנר, ר גיא רותם"ד: סוקרים

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
צמח השדה ונופי סלע-דר'חואדי –7’ אתר מס



רשימת בעלי חיים  

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
צמח השדה ונופי סלע-דר'חואדי –7’ אתר מס

שם לועזי ץרבאסוטטס רומישבצמ שם המין

םירופיצ
Erithacus rubecula חולף וחורף חסר מידע אדום חזה

Pycnonotus xanthopygos יציב לא בסיכון בולבול ממושקף

Falco tinnunculus יציב לא בסיכון בז מצוי

saxicola rubicola חולף וחורף חסר מידע שחור גרוןדוחל

Upupa epops יציב, מקייץ לא בסיכון דוכיפת

Passer domesticus יציב לא בסיכון דרור הבית

Psittacula krameri (פולש)יציב  לא הוערך *דררה

Alectoris chukar יציב לא בסיכון חוגלה

Carduelis carduelis יציב לא בסיכון חוחית

Phoenicurus ochruros ssp. 
gibraltariensis

חולף וחורף קרוב לסיכון חכלילית סלעים

Onychognathus tristramii יציב לא בסיכון ים המלחטריסטרמית

Columba livia domestica יציב לא בסיכון יונת בית

Parus major יציב לא בסיכון ירגזי מצוי

Chloris chloris יציב, חורף לא בסיכון ירקון

Athene noctua יציב לא בסיכון כוס החורבות

Burhinus oedicnemus יציב לא בסיכון מצויכרוון

Acridotheres tristis (פולש)יציב  לא הוערך *מיינה הודית

Accipiter nisus יציב וחורף לא בסיכון נץ מצוי

Sylvia curruca מקייץ, חולף לא בסיכון סבכי טוחנים

Sylvia atricapilla חולף ומקייץ, חורף חסר מידע סבכי שחור כיפה

Sylvia melanocephala
חורף ומקנן  , חולף

בעיקר בצפון הארץ  

ומרכזה

לא בסיכון סבכי שחור ראש

Ptyonoprogne obsoleta יציב לא בסיכון סנונית מדבר

Prunella modularis חולף וחורף חסר מידע סתרי מצוי

Corvus corone יציב לא בסיכון עורב אפור

Garrulus glandarius יציב לא בסיכון עורבני

Phylloscopus collybita חורף עתידו בסכנה חורףעלווית

Fringilla montifringilla חולף וחורף חסר מידע פרוש הרים

Fringilla coelebs חולף וחורף חסר מידע פרוש מצוי

Prinia gracilis יציב לא בסיכון פשוש

Cinnyris osea יציב לא בסיכון צופית בוהקת

Spilopelia senegalensis יציב לא בסיכון צוצלת

Corvus monedula יציב לא בסיכון קאק

Clamator glandarius מקייץ, חולף לא בסיכון מצויצתקוקיה

Turdus philomelos חורף, חולף חסר מידע רונןקכלי

Oenanthe melanura יציב לא בסיכון זנב-שחור

Turdus merula יציב לא בסיכון שחרור



רשימת בעלי חיים  

שם לועזי מספר

פרטים

סיכון אזורי

(לפי הספר האדום)

שם המין

זוחלים
Stellagama stellio 6 לא בסיכון חרדון מצוי

Ptyodactylus guttatus 7 לא בסיכון מצויהמניפנית

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
צמח השדה ונופי סלע-דר'חואדי –7’ אתר מס

שם לועזי מספר

פרטים

מצב שימור אזורי שם המין

יונקים
Vulpes vulpes 1 לא בסיכון שועל מצוי

Procavia capensis 8 לא בסיכון שפן סלע 

טופרעקיבא:צילום.מצויחרדון

מגןצור:צילום.סלעיםשפן

שוחטאייל:צילום.ירגזי



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
צמח השדה ונופי סלע-דר'חואדי –7’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Pinus halepensis עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
תדיר אורן ירושלים

Pinus brutia עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
*אורן קפריסאי

Lycium shawii שיח מדבר מצוי אטד ערבי

Verbascum sinuatum שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ מפורץבוצין

Aegilops peregrina שנתי-חד בתות נפוץ אנפין-חיטה רב-בן

Ndrocymbium palaestinum גיאופיט
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר

,  אנדמי לישראל

לסוריה ולבנון

-בצלציה ארץ

ישראלית

Bromus tectorum שנתי-חד בתות מצוי ברומית הגגות

Bromus fasciculatus שנתי-חד בתות נפוץ ברומית מאוגדת

Silybum marianum שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ גדילן מצוי

Ballota undulata שיח-בן בתות מצוי גלונית מצויה

Teucrium capitatum שיח-בן בתות נפוץ געדה מצויה

Trigonella arabica שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ גרגרנית ערבית

Geranium molle שנתי-חד בתות נפוץ גרניון רך

Galium setaceum שנתי-חד בתות מצוי דבקה דקיקה

Rostraria smyrnacea שנתי-חד בתות מצוי בירותידגנין

Centaurea hyalolepis שנתי-חד בתות נפוץ דרדר קרומי

Tordylium aegyptiacum שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי מצריתדרכמונית

Olea europaea עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
תדיר זית אירופי

Telmissa microcarpa שנתי-חד
מחשופים של  

סלעים קשים
מצוי פרי-זערורית קטנת

Onopordum palaestinum שנתי-עשבוני רב בתות
,  אנדמי לישראל

לסוריה ולבנון
תדיר ישראלי-חוחן ארץ

Atractylis cancellata שנתי-חד בתות תדיר חורשף השבכה

Urginea maritima גיאופיט בתות נפוץ חצב מצוי

Ceratonia siliqua עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
תדיר חרוב מצוי

Eryngium creticum שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ חרחבינה מכחילה

Theligonum cynocrambe שנתי-חד בתות נפוץ טרשנית שרועה

Hymenocarpos circinnatus שנתי-חד בתות נפוץ כליינית מצויה

Anemone coronaria גיאופיט בתות נפוץ כלנית מצויה

Pimpinella cretica שנתי-חד בתות נפוץ כמנון כרתי

Chiliadenus iphionoides שנתי-עשבוני רב
מחשופים של  

סלעים קשים
נפוץ חריפהכתלה

Plantago lanceolata שנתי-עשבוני רב בתי גידול לחים מצוי לחך אזמלני

Plantago cretica שנתי-חד בתות נפוץ לחך כרתי

Hirschfeldia incana שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ לפתית מצויה

Anchusa aegyptiaca שנתי-חד בתות נפוץ פר מצרית-לשון

Stipa capensis שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ מצוימלעניאל



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
צמח השדה ונופי סלע-דר'חואדי –7’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Biscutella didyma שנתי-חד בתות נפוץ מצוייםמצילתיים

Erodium moschatum שנתי-חד בתות נפוץ חסידה מצוי-מקור

Mercurialis annua שנתי-חד בתות תדיר מרקולית מצויה

Lagoecia cuminoides שנתי-חד בתות נפוץ כדוריתנוצנית

Ranunculus asiaticus גיאופיט בתות נפוץ נורית אסיה

Cichorium endivia שנתי-חד בתות נפוץ עולש מצוי

מ.עקרב ב-עוקץ

Asphodelus ramosus שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ עירית גדולה

Gundelia tournefortii שנתי-עשבוני רב בתות מצוי עכובית הגלגל

Echium judaeum שנתי-חד בתות
,  אנדמי לישראל

לסוריה ולבנון
נפוץ עכנאי יהודה

Kickxia aegyptiaca שיח-בן מדבר מצוי מצריתעפעפית

Fumaria densiflora שנתי-חד בתות מצוי עשנן צפוף

Fagonia mollis שיח-בן
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ פגוניה רכה

מ.פילגון ב

Hippocrepis multisiliquosa שנתי-חד בתות תדיר תרמילים-פרסה רבת

Parkinsonia aculeata עץ
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
מצוי *שיכניתפרקינסוניה

Calendula arvensis שנתי-חד בתות נפוץ חתול מצויות-ציפורני

Phagnalon rupestre שיח-בן
מחשופים של  

סלעים קשים
מצוי צמרנית הסלעים

Anthemis sp. מ.קחוון ב

Carlina libanotica שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ עלים-קיצנית צפופת

Retama raetam שיח מדבר נפוץ רותם המדבר

Blepharis attenuata שיח-בן מדבר אנדמי לישראל ריסן דק

Ononis pubescens שנתי-חד בתות מצוי שברק דביק

Ononis sicula שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי סיצילישברק 

Acacia sclerosperma עץ
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
*שיטה מחטנית

Parkinsonia aculeata עץ *פרקינסוניהשיטה 

Acacia farnesiana עץ
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
מצוי *שיטת המשוכות

Acacia victoriae עץ *שיטת ויקטוריה

Hyoscyamus aureus שיח-בן
מחשופים של  

סלעים קשים
נפוץ שיכרון זהוב

Erucaria hispanica שנתי-חד בתות מצוי שלח ספרדי

Hordeum spontaneum שנתי-חד בתות נפוץ שעורת התבור

Artedia squamata שנתי-חד בתות נפוץ שפרירה קשקשנית

Trifolium sp. מ.תלתן ב

Trifolium stellatum שנתי-חד בתות מצוי כוכבניתלתן 



:מיקום

צמחשכונתמכיווןהמשתפליםמדרונות

השדה

:רחובות

השדהצמחשכונתרחובות

:שטח

.דונם1,114.5

:צ"נ

229002/630297

:אפיון השטח

אלהצמודיםהשטחים.(מרעייההנראהככל)צומחדלילותלואדיותמטהמהעירהמשתפלותשלוחות

ושביליםמעזבותצמחייתעם,מופריםמדרונייםשטחיםהינםהעירשלההיקפיתלגדרועדהמגוריםבתי

עםואדיאלהמשתפלותמדבריאופייניטבעיאופיבעלותהינןלגדרשמחוץהשלוחות,לעומתם.שנפרצו

.לצאןהמשמשותומערותגיאולוגיםוקימוריםוצורקירטוןמחשופי.דלילצומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
דרום  -וונה'ס-ואדי אבו

צמח השדה
מכלול טבעי פתוח

8’ אתר מס



:חיבורים לאתרים נוספים
דרומיתפתוחיםשטחיםממכלולחלק

.(7-ו6אתרים)לעיר

:נגישות
שלהבטחוןשבילדרךאפשריתכניסה

.לשכונההצמודיםהמדרונותאלהעיר

להגיעניתןלגדרשמחוץהשטחאל

שמדרוםהבדואיתההתיישבותדרך

הגישהמכבישהיורדתבדרךלעיר

.לקידר

.אין: תשתית קולטת קהל

.אין: ארכיאולוגיה 

:השטחערכיות 

4:(גבוה5,נמוך1)1-5שלבסולם

:מטרדים ומפגעים
רעיה אינטנסיבית ובחלק מהאזור גם  

גידור וגרוטאות  , פסולת מושלכת

השפעות שוליים  ( מהתיישבות בדואית)

-של השכונה בחלק שבתוך הגדר 

מינים  , שבילים פרוצים, פסולת

.  פולשים

:מצב תכנוני

.420/1/16/37:ע"תב

:המלצות

הבדואיםעםפעולהלשיתוףופעולההשכונהמכיווןפסולתנקיון

במידה.מבוקרתרעיהניהול.נקיהסביבהעללשמירהבואדי

בחלקגם.בלבדמקומייםמיניםלנטועישנטיעותומתכנננים

ישיבהפינותלפיתוחואפשרותרבהפסולתפינויהגדרשבתוך

.מקומייםמיניםושתילתותצפית

:בעלי חיים
חייםבעליאיתהמביאהבשטחהבדואיתההתיישבות

פולשיםמיניםואףאפורועורבביתיונתכמואדםמלווי

אלמקושרהשטחזאתעםיחד.ההודיתהמיינהכמו

ביתגםומשמשהעיראתהמקיפיםהפתוחיםהשטחים

.הברלחיותטבעיגידול

21:מקומייםחייםבעלימיניכ"סה

1:פולשיםחייםבעלימיניכ"סה

:בסיכוןאונדיריםמינים

.סלעיםחכלילית

:צומח
גנרליסטיצומחמיני-העירגדרבתוךבמדרונות

בשלוחות.פולשיםמינים,מעזבותוצמחיית

בעיקר,אופייניתמדברספרצמחיית-הטבעיות

לרובנמוכהבצפיפותפזוריםשיחים.שנתיים-חד

.הרעייהעקבקטניםלרובוהם

43:מקומיצומחמיניכ"סה

6:פולשיםצומחמיניכ"סה

3:נטועיםצומחמיניכ"סה

:מינים אנדמיים

זמזומית  , ישראלית-ארץבצלציה, אלקנה סמורה

.ישראלית-ציפורנית ארץ, מצויה

.לא נמצאו: מינים נדירים

.צור מגן, חן רוזן, ענת צפריר, יעל ברנר, ר גיא רותם"ד: סוקרים

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
דרום צמח השדה-וונה'ס-ואדי אבו–8’ אתר מס



רשימת בעלי חיים  

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
דרום צמח השדה-וונה'ס-ואדי אבו–8’ אתר מס

שם לועזי ץרבאסוטטס רומישבצמ שם המין

םירופיצ
Pycnonotus xanthopygos יציב לא בסיכון בולבול ממושקף

Falco tinnunculus יציב לא בסיכון בז מצוי

Upupa epops יציב, מקייץ לא בסיכון דוכיפת

Passer domesticus יציב לא בסיכון דרור הבית

Phoenicurus ochruros חולף וחורף נדיר קרוב לסיכון חכלילית סלעים

Onychognathus tristramii יציב לא בסיכון ים המלחטריסטרמית

Columba livia domestica יציב לא בסיכון יונת בית

Parus major יציב לא בסיכון ירגזי מצוי

Chloris chloris יציב, חורף לא בסיכון ירקון

Acridotheres tristis (פולש)יציב  לא הוערך *מיינה הודית

Accipiter nisus יציב וחורף לא בסיכון נץ מצוי

Sylvia curruca מקייץ, חולף לא בסיכון סבכי טוחנים

Ptyonoprogne obsoleta יציב לא בסיכון סנונית מדבר

Corvus corone יציב לא בסיכון עורב אפור

Prinia gracilis יציב לא בסיכון פשוש

Spilopelia senegalensis יציב לא בסיכון צוצלת

Corvus monedula יציב לא בסיכון קאק

Clamator glandarius מקייץ, חולף לא בסיכון מצויצתקוקיה

Oenanthe melanura יציב לא בסיכון זנב-שחור

שם לועזי מספר

פרטים

סיכון אזורי

(לפי הספר האדום)

שם המין

זוחלים
Stellagama stellio 2 לא בסיכון חרדון מצוי

Ptyodactylus guttatus 4 לא בסיכון מצויהמניפנית

1 לא בסיכון מ"בנחש 

שוחטאייל:צילום.טוחניםסבכי

מגןצור:צילום.מצויחרדון



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
דרום צמח השדה-וונה'ס-ואדי אבו–8’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Pinus halepensis עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
תדיר אורן ירושלים

Pinus brutia עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
*אורן קפריסאי

Majorana syriaca שיח-בן בתות נפוץ אזוב מצוי

Isatis lusitanica שנתי-חד בתות נפוץ מצויאיסטיס

Alkanna strigosa שיח-בן בתות
אנדמי לישראל  

ולתורכיה
מצוי אלקנה סמורה

Pistacia lentiscus שיח
-חורש ויער ים

תיכוני
נפוץ אלת מסטיק

Ndrocymbium palaestinum גיאופיט
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר

,  אנדמי לישראל

לסוריה ולבנון

-ארץבצלציה

ישראלית

Vicia sp. מ.בקיה ב

Ballota undulata שיח-בן בתות מצוי מצויהגלונית

Geranium sp. מ.גרניון ב

Geranium molle שנתי-חד בתות נפוץ גרניון רך

Adonis dentata שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי דמומית משוננת

Bellevalia flexuosa גיאופיט בתות
,  אנדמי לישראל

לסוריה ולבנון
נפוץ זמזומית מצויה

Hyparrhenia hirta שיח-בן בתות נפוץ זקנן שעיר

Malva sylvestris שנתי-עשבוני רב בתות תדיר חלמית גדולה

Malva nicaeensis שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ חלמית מצויה

Urginea maritima גיאופיט בתות נפוץ חצב מצוי

Sinapis arvensis שנתי-חד בתות נפוץ חרדל השדה

Eryngium creticum שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ חרחבינה מכחילה

Nicotiana glauca עץ
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ *טבק השיח

Lathyrus pseudocicera שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
תדיר טופח אדום

Diplotaxis erucoides שנתי-חד בתות מצוי טוריים מצויים

Dittrichia viscosa שיח-בן
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ טיון דביק

Prosopis alba עץ שתול ינבוט לבן

Hymenocarpos circinnatus שנתי-חד בתות נפוץ מצויהכליינית

Plantago lanceolata שנתי-עשבוני רב בתי גידול לחים מצוי אזמלנילחך 

Anchusa aegyptiaca שנתי-חד בתות נפוץ פר מצרית-לשון

Atriplex holocarpa שנתי-חד מדבר תדיר *מלוח ספוגי

Podonosma orientalis שיח-בן
מחשופים של  

סלעים קשים
נפוץ מציץ סורי

Erodium moschatum שנתי-חד בתות נפוץ חסידה מצוי-מקור

Anagallis arvensis שנתי-חד בתות נפוץ מרגנית השדה

Lamarckia aurea שנתי-חד בתות נפוץ משערת זהובה

Lamium amplexicaule שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ נזמית לופתת



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
דרום צמח השדה-וונה'ס-ואדי אבו–8’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Senecio leucanthemifolius 
subsp. Vernalis

שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ סביון אביבי

Asphodelus ramosus שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ עירית גדולה

Filago contracta שנתי-חד בתות מצוי פילגון קפוץ

Moraea sisyrinchium גיאופיט בתות נפוץ צהרון מצוי

Dianthus strictus שנתי-עשבוני רב בתות מצוי ציפורן נקוד

Calendula arvensis שנתי-חד בתות נפוץ חתול מצויות-ציפורני

Silene palaestina שנתי-חד בתות
אנדמי לישראל  

ולבנון
תדיר

-ציפורנית ארץ

ישראלית

Phagnalon rupestre שיח-בן
מחשופים של  

סלעים קשים
מצוי הסלעיםצמרנית

Anthemis sp. מ.קחוון ב

Conyza canadensis שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
מצוי *קנדיתקייצת

Ononis pubescens שנתי-חד בתות מצוי שברק דביק

Ononis natrix שיח-בן בתות מצוי שברק מצוי

Avena sterilis שנתי-חד בתות נפוץ שועל נפוצה-שיבולת

Acacia horrida עץ *קרנית-שיטה חד

Acacia saligna עץ
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ *שיטה כחלחלה

Acacia sclerosperma עץ
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
*שיטה מחטנית

Hyoscyamus aureus שיח-בן
מחשופים של  

סלעים קשים
נפוץ שיכרון זהוב

Erucaria hispanica שנתי-חד בתות מצוי שלח ספרדי

Sisymbrium irio
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
מצוי סיגיתתודרה

נקודציפורןמצויצהרון



:מיקום

ומשואההשדהצמחשכונותביןפארק

העירבדרום

:רחובות

המרווהרחוב

:שטח

.דונם53

:צ"נ

228549/630689

:אפיון השטח

נכנסהדרומיהחלק.אקסטנסיביבגינוןובחלקוומדשאותאינטנסיביבגינוןבחלקואשרעירוניפארק

.יותרטבעיאופיובעלהפתוחלשטח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק משואה

פארק עירוני

9’ אתר מס



:חיבורים לאתרים נוספים
.7לאתרמקושר

:נגישות
הררחובאומרווהרחובדרךכניסה

.הירדןכוכב,סרטבה

: תשתית קולטת קהל
מתקני  , שבילים נגישים בכל האתר

ספסלי ישיבה ואזורים  , משחקים

קיימת  . מדשאות ועוד, פחים, מוצללים

גינה קהילתית שאינה פעילה יותר  

.מגודרת

.אין: ארכיאולוגיה 

:ערכיות השטח

3:(גבוה5,נמוך1)1-5שלבסולם

:מטרדים ומפגעים
החלק הדרומי הינו שטח פתוח המוביל  

הטבעי בשולי העיר אך סובל  הואדיאל 

מינים פולשים וגידור לא , מהזנחה

.  מטופל

:מצב תכנוני

.420/1/16/4:ע"תב

:המלצות

שתילת,(האתרשלדרומיחלק)הקהילתיתהגינהאזורשיקום

אלוהשכונההפארקביןשיקשרשבילויצירתמקומיתברצמחיית

הקרובהטבעאתינגישובכך(7אתר)ממזרחהפתוחהשטח

השטחיםאלאורזיהוםשיצמצםמתחשבתאורהתכנון.לתושבים

.פולשיםבמיניםוטיפולהפתוחים

:בעלי חיים
בסכנתהנתוניםמינים2מתוכם,עופותמינירקנמצאו

הינההחורףעלווית.חורףועלוויתלבןנחליאלי:הכחדה

לקנןאוהבתבישראלוהעדינותהקטנותמןציפור

וגינותעירונייםבפארקיםגםשיחיםובסבכיביערות

המקננתקטנהאוכלוסיהנמצאהלאחרונה.בתים

.בחרמון

16:מקומייםחייםבעלימיניכ"סה

נמצאולא:פולשיםחייםבעלימיניכ"סה

:בסיכוןאונדיריםמינים

.לבןנחליאלי,חורףעלווית

:צומח
ובחלקוומדשאותאינטנסיביבגינוןמהפארקחלק

ושיחיותותיקיםעציםשלאקסטנסיביבגינון

ובעלהפתוחלשטחנכנסהדרומיהחלק.צפופות

וחדשיחים-ברצמחיהכולליותרטבעיאופי

.שנתיים

26:מקומיצומחמיניכ"סה

7:פולשיםצומחמיניכ"סה

5:נטועיםצומחמיניכ"סה

:מינים אנדמיים

.שעירשערור

.לא נמצאו: מינים נדירים

.צור מגן, חן רוזן, ענת צפריר, יעל ברנר, ר גיא רותם"ד: סוקרים

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק משואה–9’ אתר מס



רשימת בעלי חיים  

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק משואה–9’ אתר מס

שם לועזי ץרבאסוטטס רומישבצמ שם המין

םירופיצ
Erithacus rubecula חולף וחורף חסר מידע אדום חזה

Pycnonotus xanthopygos יציב לא בסיכון בולבול ממושקף

Passer domesticus יציב לא בסיכון דרור הבית

Onychognathus tristramii יציב לא בסיכון ים המלחטריסטרמית

Columba livia domestica יציב לא בסיכון יונת בית

Parus major יציב לא בסיכון ירגזי מצוי

Chloris chloris יציב, חורף לא בסיכון ירקון

Motacilla alba מקייץ, חורף עתידו בסכנה נחליאלי לבן

Sylvia curruca מקייץ, חולף לא בסיכון סבכי טוחנים

Sylvia atricapilla חולף ומקייץ, חורף חסר מידע סבכי שחור כיפה

Sylvia melanocephala
חורף ומקנן  , חולף

בעיקר בצפון הארץ  

ומרכזה

לא בסיכון סבכי שחור ראש

Corvus corone יציב לא בסיכון עורב אפור

Phylloscopus collybita חורף עתידו בסכנה חורףעלווית

Prinia gracilis יציב לא בסיכון פשוש

Cinnyris osea יציב לא בסיכון צופית בוהקת

Spilopelia senegalensis יציב לא בסיכון צוצלת

שוחטאייל:צילום.כיפה-שחורסבכי

ברטוברן:צילום.ירגזי



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק משואה–9’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Pinus halepensis תרבות עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
תדיר אורן ירושלים

Pinus brutia פולש עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
*אורן קפריסאי

Ailanthus altissima פולש עץ

גידול  -בתי

-מופרעים

מופרים

תדיר *בלוטיתאיילנתה

Pistacia palaestina עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
נפוץ ישראלית-אלה ארץ

Quercus sp. עץ מ.אלון ב

Medicago sp. מ.אספסת ב

תרבות עץ שתול אדריברכיכיטון

Torilis tenella שנתי-חד בתות נפוץ גזיר דקיק

Melilotus sulcatus שנתי-חד בתות מצוי דבשה מחורצת

Withania somnifera שיח-בן

גידול  -בתי

-מופרעים

מופרים

מצוי משכרתויתניה

Washingtonia robusta פולש עץ

גידול  -בתי

-מופרעים

מופרים

*חסונהושינגטוניה

Olea europaea עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
תדיר זית אירופי

Geropogon hybridus שנתי-חד בתות מצוי סב מצוי-זקן

Alcea setosa שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ זיפניתחטמית

Malva nicaeensis שנתי-חד

גידול  -בתי

-מופרעים

מופרים

נפוץ חלמית מצויה

Lactuca serriola שנתי-חד

גידול  -בתי

-מופרעים

מופרים

נפוץ חסת המצפן

Sinapis arvensis שנתי-חד בתות נפוץ חרדל השדה

Sinapis alba שנתי-חד

גידול  -בתי

-מופרעים

מופרים

נפוץ חרדל לבן

Ceratonia siliqua עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
תדיר חרוב מצוי

Dittrichia viscosa שיח-בן

גידול  -בתי

-מופרעים

מופרים

נפוץ טיון דביק

Cercis siliquastrum עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
תדיר כליל החורש

Onobrychis crista-galli שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
כרבולת התרנגול

Lantana camara פולש שיח

גידול  -בתי

-מופרעים

מופרים

תדיר *ססגוניתלנטנה

Lagoecia cuminoides שנתי-חד בתות נפוץ כדוריתנוצנית

Crepis aspera שנתי-חד בתות נפוץ ניסנית זיפנית



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק משואה–9’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Solanum villosum שנתי-עשבוני רב

גידול  -בתי

-מופרעים

מופרים

מצוי סולנום שעיר

פולש עץ שתול *פיקוס השדרות

Ficus sycomorus תרבות עץ

גידול  -בתי

-מופרעים

מופרים

תדיר פיקוס השקמה

Ficus carica תרבות עץ
בתי גידול  

לחים
נפוץ פיקוס התאנה

Raphanus raphanistrum שנתי-חד בתות מצוי צנון מצוי

Astragalus sp. מ.קדד ב

Carthamus tenuis שנתי-חד בתות נפוץ קורטם דק

Avena sterilis שנתי-חד בתות נפוץ שועל נפוצה-שיבולת

Acacia saligna פולש עץ

גידול  -בתי

-מופרעים

מופרים

נפוץ *שיטה כחלחלה

Acacia victoriae פולש עץ *שיטת ויקטוריה

Chaetosciadium 
trichospermum

שנתי-חד בתות נפוץ שעירשערור

Morus alba תרבות עץ

גידול  -בתי

-מופרעים

מופרים

תות לבן

טבעיאופיבעלתפתוחהצמחיהאזור ומדשאותאינטנסיביגינוןאזור



:מיקום

העירבמערבמגדיםבשכונתגינה

:רחובות

-לעירהכניסהכבישמעל,מגדיםפרירחוב

הצופיםהרדרךרחוב

:שטח

.דונם6.7

:צ"נ

228152/630785

:אפיון השטח

וביניהםונויפריעציובחלקהומדשאותנויצמחישלאינטנסיביגינוןבחלקהאשרעירונית-קהילתיתגינה

פרחיבמרבדיומרהיבפתוחאופיבעלהינוהגינהלגדרמעברהראשיהכבישלכיווןהמדרון.ברצמחי

.בר

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
גינה קהילתית  

פרי מגדים
פארק עירוני

10’ אתר מס



:חיבורים לאתרים נוספים
.אין

:נגישות
.מגדיםפרירחובדרךכניסה

: תשתית קולטת קהל
ספסלי  , שבילים נגישים במרבית הגינה

פחים , ישיבה ואזורים מוצללים

.ומדשאות

.אין: ארכיאולוגיה 

:ערכיות השטח

2:(גבוה5,נמוך1)1-5שלבסולם

:מטרדים ומפגעים
לגינה ישנה  . התבססות מינים פולשים

גדר אשר אינה מאפשרת מעבר אל  

.  החלק הצפוני והפתוח יותר
:מצב תכנוני

.420/1/3:ע"תב

:המלצות

הצמחייהוהשארתאינטנסיביגינוןיהיהלאבהםאזוריםתיחום

.ברצמחישלושתילהוזריעהבהםהטבעית

:בעלי חיים
בעברקינןאשריוםדורס,שחורהדיהנצפתהבאתר

בחקלאותברעליםשימושבעקבותאךבארץ

והוגדרבישראליציבכמקנןנכחד,ירדהאוכלוסייתו

.אדוםכמין

13:מקומייםחייםבעלימיניכ"סה

2:פולשיםחייםבעלימיניכ"סה

:בסיכוןאונדיריםמינים

.שחורהדיה

:צומח
בחלק.ומדשאותותרבותנויצמחישלצמחיה

וגיאופיטיםברצמחישלרבותערוגותישנןאחר

חדוצמחיה(וכותאנה,זית)בוסתןעציוביניהן

מהאתרהמשתפלהצפוניבמדרון.טבעיתשנתית

פרגיםשליפיםפריחהמרבדיכוללברצמחיית

.וחרציות

29:מקומיצומחמיניכ"סה

4:פולשיםצומחמיניכ"סה

8:נטועיםצומחמיניכ"סה

:מינים אנדמיים

.לא נמצאו

.לא נמצאו: מינים נדירים

.צור מגן, חן רוזן, ענת צפריר, יעל ברנר, ר גיא רותם"ד: סוקרים

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
גינה קהילתית פרי מגדים–10’ אתר מס



רשימת בעלי חיים  

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
גינה קהילתית פרי מגדים–10’ אתר מס

שם לועזי ץרבאסוטטס רומישבצמ שם המין

םירופיצ
Erithacus rubecula חולף וחורף חסר מידע אדום חזה

Pycnonotus xanthopygos יציב לא בסיכון בולבול ממושקף

Milvus migrans חורף וחולף נכחד כמקנן דיה שחורה

Passer domesticus יציב לא בסיכון דרור הבית

Columba livia domestica יציב לא בסיכון יונת בית

Parus major יציב לא בסיכון ירגזי מצוי

Acridotheres tristis (פולש)יציב  לא הוערך *מיינה הודית

Sylvia curruca מקייץ, חולף לא בסיכון סבכי טוחנים

Sylvia melanocephala
חורף ומקנן  , חולף

בעיקר בצפון הארץ  

ומרכזה

לא בסיכון סבכי שחור ראש

Corvus corone יציב לא בסיכון עורב אפור

Prinia gracilis יציב לא בסיכון פשוש

Cinnyris osea יציב לא בסיכון צופית בוהקת

Spilopelia senegalensis יציב לא בסיכון צוצלת

Corvus monedula יציב לא בסיכון קאק

Myiopsitta monachus (פולש)יציב  לא הוערך *תוכי נזירי

גורןמידד:צילום.אפורעורב

ויקיפדיהמתוךלקוח.הודיתמיינה



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
גינה קהילתית פרי מגדים–10’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

עץ שתול אגס

Ailanthus altissima עץ
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
תדיר *בלוטיתאיילנתה

גיאופיט שתול אירוס תרבותי

Medicago sp. מ.אספסת ב

Tetragonolobus palaestinus שנתי-חד בתות תדיר כנפות מצויות-ארבע

שיח שתול בוגונוויליה

Vicia narbonensis שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי בקיה צרפתית

Torilis tenella שנתי-חד בתות נפוץ גזיר דקיק

Melilotus sulcatus שנתי-חד בתות מצוי דבשה מחורצת

Withania somnifera שיח-בן
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
מצוי משכרתויתניה

Washingtonia robusta עץ
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
*חסונהושינגטוניה

Olea europaea עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
תדיר זית אירופי

Geropogon hybridus שנתי-חד בתות מצוי סב מצוי-זקן

Alcea setosa שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ זיפניתחטמית

Sinapis alba שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ חרדל לבן

Eryngium creticum שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ חרחבינה מכחילה

Chrysanthemum coronarium שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ חרצית עטורה

Dittrichia viscosa שיח-בן
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ טיון דביק

Anemone coronaria גיאופיט בתות נפוץ כלנית מצויה

Lantana camara שיח
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
תדיר *ססגוניתלנטנה

שנתי-חד שתול ארי תרבותילע

Scandix pecten-veneris שנתי-חד בתות תדיר מסרק שולמית

Lagoecia cuminoides שנתי-חד בתות נפוץ כדוריתנוצנית

גיאופיט שתול נורית תרבותית

Crepis aspera שנתי-חד בתות נפוץ ניסנית זיפנית

Solanum villosum שנתי-עשבוני רב
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
מצוי סולנום שעיר

עץ שתול עצי הדר

עץ מ.פיקוס ב

Ficus carica עץ בתי גידול לחים נפוץ פיקוס התאנה

Papaver umbonatum שנתי-חד בתות נפוץ פרג אגסי

Capparis zoharyi שיח-בן
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
מצוי צלף קוצני

Tribulus terrestris שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
מצוי קוטב מצוי

Carthamus tenuis שנתי-חד בתות נפוץ קורטם דק

Anthemis sp. מ.קחוון ב



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
גינה קהילתית פרי מגדים–10’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Conyza canadensis שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
מצוי *קנדיתקייצת

0 עץ שתול תדיר רימון מצוי

Avena sterilis שנתי-חד בתות נפוץ שועל נפוצה-שיבולת

Hordeum spontaneum שנתי-חד בתות נפוץ שעורת התבור

Artedia squamata שנתי-חד בתות נפוץ שפרירה קשקשנית

Amygdalus communis עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
מצוי שקד מצוי

Trifolium purpureum שנתי-חד בתות נפוץ תלתן הארגמן

ברצמחיערוגתתרבותיזןאירוס

ברצמחישלמרבדיםעםמדרונות



:מיקום

שכונתבלבקטנהחורשהובופרטישטח

.העירבמערבמגדים

:רחובות
הסלעוחגווימגדיםפרירחוב

:שטח

.דונם10.6

:צ"נ

227804/630718

:אפיון השטח

גישהשביליוללאמגודרתהחורשה.רחובותביןכלואבמדרוןאיקליפטוסעצישלנטועהקטנהחורשה

מגודרתכלביםגינתקיימת.קטנהמערהישנה,מגדיםפריהרחובלכבישסמוך,המדרוןבתחתית.אליה

.בשטח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
חורשת  

חגווי הסלע
חורשה ויער נטוע

11’ אתר מס



:חיבורים לאתרים נוספים
.אין

:נגישות
וחגווימגדיםפרירחובדרךכניסה

.הסלע

: תשתית קולטת קהל
.אין

: ארכיאולוגיה 
.אין

:ערכיות השטח

2:(גבוה5,נמוך1)1-5שלבסולם

:מטרדים ומפגעים
לחורשה ישנה  . חדירת מינים פולשים

גדר אשר אינה מאפשרת מעבר כלל 

.  אל שטחה
:מצב תכנוני

.420/1/3:ע"תב

:המלצות

פרפריםמושךוצומחמקומיטבעיצומחשלמתחמיםיצירת

שביליכוללהסמוכיםמהרחובותהכניסההנגשת.וציפורים

.ועודצומחשילוט,הליכה

:בעלי חיים
.אחדסלעושפןוזוחליםעופותשלמיניםמספרנצפו

ארסיואינוישובבתחומינפוץנחשמין,מטבעותזעמן

.מזיקיםבהדברתמועילואף

17:מקומייםחייםבעלימיניכ"סה

נמצאולא:פולשיםחייםבעלימיניכ"סה

:בסיכוןאונדיריםמינים

.עינוניתנחושית,מטבעותזעמן,חורףעלווית

:צומח
עצימעט,בעיקראיקליפטוסיםשלנטועהחורשת

פזוריםשיחיםהעציםבין.ורימוןתאנהכמופרי

כמופולשיםמינים.גבוההעשבוניתוצמחיה

.כחלחלהשיטה

18:מקומיצומחמיניכ"סה

2:פולשיםצומחמיניכ"סה

4:נטועיםצומחמיניכ"סה

.לא נמצאו: מינים אנדמיים

.לא נמצאו: מינים נדירים

.צור מגן, חן רוזן, ענת צפריר, יעל ברנר, ר גיא רותם"ד: סוקרים

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
חורשת חגווי הסלע–11’ אתר מס



רשימת בעלי חיים  

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
חורשת חגווי הסלע–11’ אתר מס

שם לועזי ץרבאסוטטס רומישבצמ שם המין

םירופיצ
Erithacus rubecula חולף וחורף חסר מידע אדום חזה

Pycnonotus xanthopygos יציב לא בסיכון בולבול ממושקף

Passer domesticus יציב לא בסיכון דרור הבית

Columba livia domestica יציב לא בסיכון יונת בית

Parus major יציב לא בסיכון ירגזי מצוי

Sylvia curruca מקייץ, חולף לא בסיכון סבכי טוחנים

Corvus corone יציב לא בסיכון עורב אפור

Phylloscopus collybita חורף עתידו בסכנה חורףעלווית

Prinia gracilis יציב לא בסיכון פשוש

Cinnyris osea יציב לא בסיכון צופית בוהקת

Spilopelia senegalensis יציב לא בסיכון צוצלת

שם לועזי מספר

פרטים

סיכון אזורי

(לפי הספר האדום)

שם המין

זוחלים
Hemorrhois nummifer 1 לא בסיכון זעמן מטבעות

Trachylepis vittata 1 לא בסיכון חומט פסים

Stellagama stellio 2 לא בסיכון חרדון מצוי

Phoenicolacerta laevis 1 לא בסיכון לטאה זריזה

Chalcides ocellatus 2 לא בסיכון עינוניתנחושית

שם לועזי מספר

פרטים

מצב שימור אזורי שם המין

יונקים

Procavia capensis 1 לא בסיכון שפן סלע 

גורןמידד:צילום.בוהקתצופיתזכר גורןמידד:צילום.ובאריתביתיונת



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
חורשת חגווי הסלע–11’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Spartium junceum שיח
-חורש ויער ים

תיכוני
מצוי החורשאחירותם

Eucalyptus sp. עץ
איקליפטוס מינים  

שונים

Withania somnifera שיח-בן
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
מצוי משכרתויתניה

Washingtonia robusta עץ
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
*חסונהושינגטוניה

Geropogon hybridus שנתי-חד בתות מצוי סב מצוי-זקן

Alcea setosa שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ זיפניתחטמית

Malva sylvestris שנתי-עשבוני רב בתות תדיר חלמית גדולה

Sinapis arvensis שנתי-חד בתות נפוץ חרדל השדה

Chrysanthemum coronarium שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ חרצית עטורה

Dittrichia viscosa שיח-בן
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ טיון דביק

Onobrychis crista-galli שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
כרבולת התרנגול

שנתי-חד שתול ארי תרבותילע

Lagoecia cuminoides שנתי-חד בתות נפוץ כדוריתנוצנית

Solanum villosum שנתי-עשבוני רב
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
מצוי סולנום שעיר

Ficus carica עץ בתי גידול לחים נפוץ פיקוס התאנה

Capparis zoharyi שיח-בן
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
מצוי צלף קוצני

Phagnalon rupestre שיח-בן
מחשופים של  

סלעים קשים
מצוי הסלעיםצמרנית

Carthamus tenuis שנתי-חד בתות נפוץ קורטם דק

שיח שתול רוזמרין תרבותי

עץ שתול תדיר רימון מצוי

Ononis natrix שיח-בן בתות מצוי שברק מצוי

Avena sterilis שנתי-חד בתות נפוץ שועל נפוצה-שיבולת

Acacia salicina עץ *ערבה-שיטת עלי

Artedia squamata שנתי-חד בתות נפוץ שפרירה קשקשנית

נפוצהשועלשיבולת



:מיקום

,לקניוןסמוך.העירבמרכזעירוניפארק

.העירוניולקאנטריהחינוךקרית

:רחובות
יהודהמדברדרך,הצופים-הרדרךרחובות

:שטח

.דונם12.6

:צ"נ

228139/631078

:אפיון השטח

רחבתמדשאהובופארקהינוראשוןחלק:חלקיםלשניומחולקהחינוךולקרייתלקאנטריצמודהאתר

נטועהזיתיםכרםסביבההנצחהאנדרטתהינושניחלק.קהלקולטותותשתיותפזוריםצלעצי,ידיים

.נוףותצפיתישיבהומקום

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק הנוער

פארק עירוני

12’ אתר מס



:חיבורים לאתרים נוספים
.אין

:נגישות
.יהודהמדברדרך,הצופיםהרדרך

: תשתית קולטת קהל
מתקני  , ספסלים, שבילים, חניה

מגרשי  , הצללה ומדשאות , משחקים

.תצפית נוף, משחק

: ארכיאולוגיה 
.אין

:ערכיות השטח

1:(גבוה5,נמוך1)1-5שלבסולם

:מטרדים ומפגעים
.  גינון אינטנסיבי גם החלק הפתוח יותר

שטח במרכז העיר הסובל מרעש מכיוון  

.  הכבישים והקאנטרי

:מצב תכנוני

.420/1/13:ע"תב

:המלצות

.העציםביןברצמחייתלשלבניתןהזיתיםכרםבאזור

:בעלי חיים
מדברייםבאזוריםהשוכןהמדברקיפודנמצאבאתר

חשוףזהמין.הירדןובקעתהנגב,יהודהמדברכמו

חיותידיעלמתמדתידיעלולטריפהבכבישיםלדריסות

המרחיבמצויקיפודידיעלבתחרותמצוי,כןכמו.בית

.תפוצתותחוםאת

10:מקומייםחייםבעלימיניכ"סה

2:פולשיםחייםבעלימיניכ"סה

:בסיכוןאונדיריםמינים

.מדבריקיפוד

:צומח
.גדוליםצלועציומדשאותאינטנסיביבגינוןחלק

ללאכמעט,שיחיםומעטזיתיםכרםהינוחלק

.נוספתצמחייה

8:מקומיצומחמיניכ"סה

נמצאולא:פולשיםצומחמיניכ"סה

5:נטועיםצומחמיניכ"סה

:  מינים אנדמיים

.לא נמצאו

: מינים נדירים

.לא נמצאו

.צור מגן, חן רוזן, ענת צפריר, יעל ברנר, ר גיא רותם"ד: סוקרים

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק הנוער–12’ אתר מס



רשימת בעלי חיים  

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק הנוער–12’ אתר מס

שם לועזי ץרבאסוטטס רומישבצמ שם המין

םירופיצ
Erithacus rubecula חולף וחורף חסר מידע אדום חזה

Pycnonotus xanthopygos יציב לא בסיכון בולבול ממושקף

Passer domesticus יציב לא בסיכון דרור הבית

Columba livia domestica יציב לא בסיכון יונת בית

Parus major יציב לא בסיכון ירגזי מצוי

Acridotheres tristis (פולש)יציב  לא הוערך *מיינה הודית

Corvus corone יציב לא בסיכון עורב אפור

Spilopelia senegalensis יציב לא בסיכון צוצלת

Corvus monedula יציב לא בסיכון קאק

Turdus merula יציב לא בסיכון שחרור

Myiopsitta monachus (פולש)יציב  לא הוערך *תוכי נזירי

שם לועזי מספר

פרטים

מצב שימור אזורי שם המין

יונקים

Paraechinus aethiopicus 1 לא בסיכון קיפוד מדבר

ברטוברן:צילום.חזה-אדום הרלינגאיתי:צילום.מצויירגזי



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק הנוער–12’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Cupressus sp. עץ שתול ברוש לימוני תרבותי

Melilotus sulcatus שנתי-חד בתות מצוי דבשה מחורצת

Olea europaea עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
תדיר זית אירופי

Dittrichia viscosa שיח-בן
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ טיון דביק

שיח שתול יסמין תרבותי

שנתי-חד שתול ארי תרבותילע

Crepis aspera שנתי-חד בתות נפוץ ניסנית זיפנית

Piptatherum thomasii שיח-בן בתות נשרן צפוף

עץ מ.פיקוס ב

Ficus carica עץ בתי גידול לחים נפוץ פיקוס התאנה

Phagnalon rupestre שיח-בן
מחשופים של  

סלעים קשים
מצוי הסלעיםצמרנית

Ononis pubescens שנתי-חד בתות מצוי שברק דביק

Ononis natrix שיח-בן בתות מצוי שברק מצוי

זיתיםכרם



:מיקום

-ממזרח.מגדיםמשכונתהירודתשלוחה

-ממערב,אדומיםלמעלההכניסהכביש

.1מספרכביש

:רחובות
הזמירעתרחוב

:שטח
.דונם107.5

:צ"נ

227511/631972

:אפיון השטח

האתרשלהדרומיחלקו.צפונההשכונהמכיווןהיורדתוצרהתלולהשלוחהעלאורןבעצינטועהחורשה

.מזרחיבמפנהלעירהכניסהכבישלכיווןהשכונהבשולימדרוניתרצועההינו

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
חורשת פוגל

חורשה ויער נטוע

13’ אתר מס



:חיבורים לאתרים נוספים
פריגינתלכיווןדרומהממשיךהמדרון

.ביניהםקישוריותאיןאךמגדים

:נגישות
עתרחובמקצההיוצאבשבילכניסה

.הזמיר

: תשתית קולטת קהל
תצפית נוף בכניסה לשטח על קצה  

.ל"ספסלי קק, השכונה

: ארכיאולוגיה 
.אין

:ערכיות השטח

3:(גבוה5,נמוך1)1-5שלבסולם

:מטרדים ומפגעים
.  מעט פסולת מבקרים

:מצב תכנוני

.420/1/3/5:ע"תב

:המלצות

.הציבורלשימושהשטחהנגשת,השטחונקיוןבפסולתטיפול

הדרומיבחלקושביליםבלבדמקומייםמיניםשלנטיעותהמשך

.עירוניתחורשהליצירתלשכונההקרוב

:בעלי חיים
וניזונהיחסיתהנפוצהעדינהעינחשלטאתנמצאה

נמצאזהמין.אחריםרגלייםופרוקימחרקיםבעיקר

.בעיראתריםבשנירקבסקר

13:מקומייםחייםבעלימיניכ"סה

נמצאולא:פולשיםחייםבעלימיניכ"סה

:בסיכוןאונדיריםמינים

.עדינהעינחש,מצוידורבן

:צומח
בינהם,אורניםבעיקר,עציםנטועיםהאתרבשטח

במפנה.שועלושיבולתמלענןהדגנייםשולטים

-יםמיניםשבינהםשיחובנישיחיםנמצאוהצפוני

.מצויהוגעדהקוצניתסירהכגוןתיכוניים

35:מקומיצומחמיניכ"סה

1:פולשיםצומחמיניכ"סה

2:נטועיםצומחמיניכ"סה

.לא נמצאו: מינים אנדמיים

.לא נמצאו: מינים נדירים

.צור מגן, חן רוזן, ענת צפריר, יעל ברנר, ר גיא רותם"ד: סוקרים

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
חורשת פוגל–13’ אתר מס



רשימת בעלי חיים  

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
חורשת פוגל–13’ אתר מס

שם לועזי ץרבאסוטטס רומישבצמ שם המין

םירופיצ
Erithacus rubecula חולף וחורף חסר מידע אדום חזה

Pycnonotus xanthopygos יציב לא בסיכון בולבול ממושקף

Falco tinnunculus יציב לא בסיכון בז מצוי

Alectoris chukar יציב לא בסיכון חוגלה  

Parus major יציב לא בסיכון ירגזי מצוי

Sylvia melanocephala
חורף ומקנן  , חולף

בעיקר בצפון הארץ  

ומרכזה

לא בסיכון סבכי שחור ראש

Corvus corone יציב לא בסיכון עורב אפור

Prinia gracilis יציב לא בסיכון פשוש

שם לועזי מספר

פרטים

סיכון אזורי

(לפי הספר האדום)

שם המין

זוחלים
Trachylepis vittata 2 לא בסיכון חומט פסים

Stellagama stellio 3 לא בסיכון חרדון מצוי

Ptyodactylus guttatus 1 לא בסיכון מצויהמניפנית

Ophisops elegans 1 לא בסיכון עדינהעינחש

שם לועזי מספר

פרטים

מצב שימור אזורי שם המין

יונקים
Hystrix indica 1 לא בסיכון דורבן

עטוףנוציץ הדורשמשון

גורןמידד:צילום.חוגלותמשפחת



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
חורשת פוגל–13’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Pinus halepensis עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
תדיר אורן ירושלים

Achillea arabica שנתי-עשבוני רב בתות
נדיר  

למדי
פרחים-קטנתאכילאה

Paronychia argentea שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ אלמוות הכסף

Medicago laciniata שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ אספסת מפוצלת

Ballota undulata שיח-בן בתות מצוי גלונית מצויה

Teucrium capitatum שיח-בן בתות נפוץ געדה מצויה

Centaurea eryngioides שנתי-עשבוני רב
מחשופים של  

סלעים קשים
תדיר דרדר החרחבינה

Geropogon hybridus שנתי-חד בתות מצוי סב מצוי-זקן

Valantia hispida שנתי-חד
מחשופים של  

סלעים קשים
נפוץ שעירהחגווית

Ajuga chamaepitys subsp. chia שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ שפה מצוי-חד

Eryngium glomeratum שנתי-עשבוני רב בתות מצוי חרחבינה מגובבת

Prosopis alba עץ שתול ינבוט לבן

Hymenocarpos circinnatus שנתי-חד בתות נפוץ מצויהכליינית

Onobrychis squarrosa שנתי-חד בתות מצוי כרבולת מצויה

Artemisia sieberi שיח-בן
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ לענת המדבר

Anchusa aegyptiaca שנתי-חד בתות נפוץ פר מצרית-לשון

Stipa capensis שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ מצוימלעניאל

Podonosma orientalis שיח-בן
מחשופים של  

סלעים קשים
נפוץ מציץ סורי

Salvia dominica שיח-בן בתות מצוי מרווה ריחנית

Pterocephalus brevis שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
עטוףנוציץ

Sarcopoterium spinosum שיח-בן בתות נפוץ סירה קוצנית

Kickxia aegyptiaca שיח-בן מדבר מצוי מצריתעפעפית

Filago pyramidata שנתי-חד בתות נפוץ פילגון מצוי

Dianthus strictus שנתי-עשבוני רב בתות מצוי ציפורן נקוד

Phagnalon rupestre שיח-בן
מחשופים של  

סלעים קשים
מצוי הסלעיםצמרנית

Carthamus tenuis שנתי-חד בתות נפוץ קורטם דק

Echinops polyceras שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ בלאנשקיפודן 

Carlina libanotica שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ עלים-קיצנית צפופת

Ononis natrix שיח-בן בתות מצוי שברק מצוי

Ononis mollis שנתי-חד בתות תדיר שברק נטוי

Ononis sicula שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי סיצילישברק 

Allium daninianum גיאופיט בתות נפוץ שום האבקנים

Acacia salicina עץ *ערבה-שיטת עלי

Helianthemum vesicarium שיח-בן בתות תדיר שמשון הדור

Helianthemum salicifolium שנתי-חד בתות נפוץ שמשון מצוי

Artedia squamata שנתי-חד בתות נפוץ שפרירה קשקשנית

Trifolium stellatum שנתי-חד בתות מצוי כוכבניתלתן 

Trifolium tomentosum שנתי-חד בתות נפוץ תלתן לביד



:מיקום

,1בכבישוממערבמצפוןתחוםהאתר

.שירוכלינבומצפהשכונות-ממזרח

:רחובות
הזמירעתרחוב

:שטח
.דונם837.5

:צ"נ

228209/632951

:אפיון השטח

נטועאורניםיערהמדרוןעל.מצפון1בכבישתחומה,אדומיםמעלהשלהצפוניבחלקהמדרוניתרצועה

לאורךמופרוואד'ח-אלנחלבערוץהמאופייןמזרחי-הצפוןהחלקלכיווןמתדלדלתאשרמשתנהבצפיפות

זריקואדיתוואיהאתרבדרום.נבומצפהשכונתמכיווןהמשתפלפתוחעשבוניומדרון1מסכביש

אמפיתאטרון,משחקיםמתקני,מדשאות,אגםובו"שמיראגם"-מרכזיעירוניפארקישנוובנוסף

.ומסעדה

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
-ווד'ח-ואדי אל

שלוחת אגם שמיר
חורשה ויער נטוע

14’ אתר מס



:חיבורים לאתרים נוספים
.18-ו17אתר–פתוחממכלולחלק

:נגישות
לשכונתהגישהכבישמצומתכניסה

.שמיראגםמפארקוכןהסלענופי

: תשתית קולטת קהל
פארק תיירותי  -פארק אגם שמיר 

,  לצרכי נופש ופנאי המכיל מדשאות

, אמפיתיאטרון פתוח, אזורי ישיבה

.מתקני משחק וכן מסעדה

: ארכיאולוגיה 
.אין

:ערכיות השטח

4:(גבוה5,נמוך1)1-5שלבסולם

:מטרדים ומפגעים
,  מינים פולשים, מעט פסולת מבקרים

מזרחי  -שבילים פרוצים בחלק הצפוני

.  מכיוון צומת אזור התעשיה

:מצב תכנוני

.420/1/א:ע"תב

:המלצות

האתראתלהנגישניתן.פסולתונקיוןפולשיםבמיניםטיפול

.וישיבהתצפיתמקומות,שילוט,כניסההסדרתידיעללתושבים

לצפייהצפרותאתרפיתוחלשקולניתןשמיראגםשמעלבחלק

.השונותבעונותלאגםהמגיעותבציפורים

:בעלי חיים
מספרנצפו.חייםבעלימינישלגבוהמגווןבעלאתר

הכחדהבסכנתהנמצאישראליארץצבישלפרטים

להגןמנתעלמבוצעותרבותשימורופעולותבארץ

.עליו

25:מקומייםחייםבעלימיניכ"סה

3:פולשיםחייםבעלימיניכ"סה

:בסיכוןאונדיריםמינים

.עדינהעינחש,ישראלי-ארץצבי,חורףעלווית

:צומח
אורניםמשתנהבצפיפותנטועיםהמדרוןעל

כדוגמתעשבוניתצמחיהביניהם,וברושים

.נרחביםפריחהמרבדיהיוצרמצוימעלניאל

שלומרשימהצהובהפריחהמרבדי,בנוסף

פארקבאזורספרדישלחעםיחד,מצויהלפתית

.שמיר

33:מקומיצומחמיניכ"סה

נמצאולא:פולשיםצומחמיניכ"סה

2:נטועיםצומחמיניכ"סה

עכנאי  , ישראלי-חוחן ארץ: מינים אנדמיים

.יהודה

פרגה , פרחים-קטנתאכילאה: מינים נדירים

.ערבית

.צור מגן, חן רוזן, ענת צפריר, יעל ברנר, ר גיא רותם"ד: סוקרים

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שלוחת אגם שמיר-ווד'ח-ואדי אל-14’ אתר מס



רשימת בעלי חיים  

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שלוחת אגם שמיר-ווד'ח-ואדי אל-14’ אתר מס

שם לועזי ץרבאסוטטס רומישבצמ שם המין

םירופיצ
Pycnonotus xanthopygos יציב לא בסיכון בולבול ממושקף

saxicola rubicola חולף וחורף חסר מידע שחור גרוןדוחל

Passer domesticus יציב לא בסיכון דרור הבית

Psittacula krameri (פולש)יציב  לא הוערך *דררה

Alectoris chukar יציב לא בסיכון חוגלה

Carduelis carduelis יציב לא בסיכון חוחית

Columba livia domestica יציב לא בסיכון יונת בית

Parus major יציב לא בסיכון ירגזי מצוי

Chloris chloris יציב, חורף לא בסיכון ירקון

Acridotheres tristis (פולש)יציב  לא הוערך *מיינה הודית

Accipiter nisus יציב וחורף לא בסיכון נץ מצוי

Sylvia atricapilla חולף ומקייץ, חורף חסר מידע סבכי שחור כיפה

Sylvia melanocephala
חורף ומקנן  , חולף

בעיקר בצפון הארץ  

ומרכזה

לא בסיכון סבכי שחור ראש

Corvus corone יציב לא בסיכון עורב אפור

Garrulus glandarius יציב לא בסיכון עורבני

Phylloscopus collybita חורף עתידו בסכנה חורףעלווית

Fringilla coelebs חולף וחורף חסר מידע פרוש מצוי

Prinia gracilis יציב לא בסיכון פשוש

Cinnyris osea יציב לא בסיכון צופית בוהקת

Spilopelia senegalensis יציב לא בסיכון צוצלת

Corvus monedula יציב לא בסיכון קאק

Clamator glandarius מקייץ, חולף לא בסיכון מצויצתקוקיה

Myiopsitta monachus (פולש)יציב  לא הוערך *תוכי נזירי

שם לועזי מספר

פרטים

סיכון אזורי

(לפי הספר האדום)

שם המין

זוחלים
Stellagama stellio 1 לא בסיכון חרדון מצוי

Ptyodactylus guttatus 5 לא בסיכון מצויהמניפנית

Ophisops elegans 1 לא בסיכון עדינהעינחש

שם לועזי מספר

פרטים

מצב שימור אזורי שם המין

יונקים
Gazella gazella 2 עתידו בסכנה צבי ארץ ישראלי

Procavia capensis 12 לא בסיכון שפן סלע 

מגןצור:צילום.ישראלי-ארץצבי

ערביתפרגה



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
שלוחת אגם שמיר-ווד'ח-ואדי אל-14’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Pinus halepensis עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
תדיר אורן ירושלים

Urospermum picroides שנתי-חד בתות נפוץ אזנב מצוי

Achillea arabica שנתי-עשבוני רב בתות
נדיר  

למדי
פרחים-קטנתאכילאה

Paronychia argentea שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ אלמוות הכסף

Medicago orbicularis שנתי-חד בתות מצוי עדשתיתאספסת 

Medicago truncatula שנתי-חד בתות מצוי אספסת קטועה

Verbascum sinuatum שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ בוצין מפורץ

Bromus tectorum שנתי-חד בתות מצוי ברומית הגגות

Bromus fasciculatus שנתי-חד בתות נפוץ ברומית מאוגדת

Gypsophila capillaris שיח-בן בתות מצוי גבסנית ערבית

Ballota undulata שיח-בן בתות מצוי מצויהגלונית

Centaurea hyalolepis שנתי-חד בתות נפוץ דרדר קרומי

Onopordum palaestinum שנתי-עשבוני רב בתות
,  אנדמי לישראל

לסוריה ולבנון
תדיר ישראלי-חוחן ארץ

Hirschfeldia incana שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ לפתית מצויה

Anchusa strigosa שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ פר סמורה-לשון

Salvia dominica שיח-בן בתות מצוי מרווה ריחנית

Crepis aspera שנתי-חד בתות נפוץ ניסנית זיפנית

Sarcopoterium spinosum שיח-בן בתות נפוץ סירה קוצנית

Tordylium trachycarpum שנתי-חד בתות נפוץ סלסילה מצויה

Gundelia tournefortii שנתי-עשבוני רב בתות מצוי הגלגלעכובית

Echium judaeum שנתי-חד בתות
,  אנדמי לישראל

לסוריה ולבנון
נפוץ עכנאי יהודה

Echium angustifolium שיח-בן בתות נפוץ עכנאי שרוע

Kickxia aegyptiaca שיח-בן מדבר מצוי מצריתעפעפית

Papaver humile שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי פרג נחות

Glaucium arabicum שנתי-עשבוני רב
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר

נדיר  

מאוד
פרגה ערבית

Carlina libanotica שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ עלים-קיצנית צפופת

Reseda decursiva שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
פרחים-רכפה קטנת

Ononis viscosa שנתי-חד בתות תדיר פרח-שברק קצר

Acacia sp. עץ מ.שיטה ב

Hyoscyamus aureus שיח-בן
מחשופים של  

סלעים קשים
נפוץ שיכרון זהוב

Erucaria hispanica שנתי-חד בתות מצוי שלח ספרדי

Hordeum spontaneum שנתי-חד בתות נפוץ שעורת התבור

Trifolium purpureum שנתי-חד בתות נפוץ תלתן הארגמן

Trifolium campestre שנתי-חד בתות נפוץ תלתן חקלאי

Trifolium stellatum שנתי-חד בתות מצוי כוכבניתלתן 



:מיקום

.הנחליםבשכונתהעירבמרכזפארק

:רחובות
,אופקיםנתיבברחובממערבתחוםהפארק

.האפודנתיבורחובהגיאדרךממזרח

:שטח
.דונם45.5

:צ"נ

228424/631492

:אפיון השטח

נפרדתקטנהגינההינוביותרהמערביהחלק.ושיחיםוצלנויעצי,מדשאותהכוללמגונןשטחהינוהאתר

.צפופהנויוצמחית,מוצליותראופיבעלתאשר

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק מרכזי

פארק עירוני

15’ אתר מס



:חיבורים לאתרים נוספים
אלהמוביליםעירונייםגניםמרצףחלק

.(17-ו16אתרים)פתוחטבעישטח

:נגישות
.אופקיםונתיבהגיאדרךמרחובכניסה

לאתרזהאתרביןהמחברתדרךישנה

.הגיאדרךלכבישמתחתהעוברת16

: תשתית קולטת קהל
שבילי  , מדשאות, ברחבי הפארק

,  אזורי ישיבה מוצלים, הליכה

.מתקני משחקים, אמפיתיאטרון פתוח

: ארכיאולוגיה 
.אין

:ערכיות השטח

1:(גבוה5,נמוך1)1-5שלבסולם

:מטרדים ומפגעים
האתר מגונן באופן אינטנסיבי וכמעט  

.  שלא משאיר כתמים טבעיים

:מצב תכנוני

.420/1/1/10:ע"תב

:המלצות

וישתלואקסטנסיבייהיההגינוןבהםאזוריםולהוסיףלפתחניתן

.מקומייםברצמחיויזרעו

:בעלי חיים
.חייםבעלישליחסיתנמוךמגווןעםעירוניפארק

שירציפור,רונןקיכלינצפה.אדםמלווימיניםבעיקר

במספריםנמצאת,לארץהחורףלקראתהמגיעה

.המדבריבאזורנמוכים

9:מקומייםחייםבעלימיניכ"סה

2:פולשיםחייםבעלימיניכ"סה

:בסיכוןאונדיריםמינים

.חורףעלווית

:צומח
שיחים,בוגריםנויבעציבעיקרמגונןהאתר

.מקומיתטבעיתצמחיהללאכמעטומדשאות

8:מקומיצומחמיניכ"סה

5:פולשיםצומחמיניכ"סה

8:נטועיםצומחמיניכ"סה

:  מינים אנדמיים

.לא נמצאו

: מינים נדירים

.לא נמצאו

.צור מגן, חן רוזן, ענת צפריר, יעל ברנר, ר גיא רותם"ד: סוקרים

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק מרכזי-15’ אתר מס



רשימת בעלי חיים  

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק מרכזי-15’ אתר מס

שם לועזי ץרבאסוטטס רומישבצמ שם המין

םירופיצ
Pycnonotus xanthopygos יציב לא בסיכון בולבול ממושקף

Passer domesticus יציב לא בסיכון דרור הבית

Psittacula krameri (פולש)יציב  לא הוערך *דררה

Parus major יציב לא בסיכון ירגזי מצוי

Acridotheres tristis (פולש)יציב  לא הוערך *מיינה הודית

Sylvia melanocephala
חורף ומקנן  , חולף

בעיקר בצפון הארץ  

ומרכזה

לא בסיכון סבכי שחור ראש

Corvus corone יציב לא בסיכון עורב אפור

Phylloscopus collybita חורף עתידו בסכנה חורףעלווית

Spilopelia senegalensis יציב לא בסיכון צוצלת

Turdus philomelos חורף חסר מידע רונןקכלי

Turdus merula יציב לא בסיכון שחרור

גורןמידד:צילום.אפורעורבגורןמידד:צילום.דררה



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק מרכזי-15’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Quercus calliprinos עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
נפוץ אלון מצוי

עץ שתול בוגונוויליה

Cupressus sp. עץ שתול ברוש  

עץ שתול אדריברכיכיטון

Melilotus sulcatus שנתי-חד בתות מצוי דבשה מחורצת

עץ שתול הדס תרבותי

עץ שתול חרוב מצוי

Washingtonia robusta עץ
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
*חסונהושינגטוניה

Olea europaea עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
תדיר זית אירופי

Geropogon hybridus שנתי-חד בתות מצוי סב מצוי-זקן

Diplotaxis erucoides שנתי-חד בתות מצוי טוריים מצויים

Chenopodium murale שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ אווז האשפות-כף

Lantana camara שיח
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
תדיר *ססגוניתלנטנה

עץ שתול *מכנף נאה

Solanum villosum שנתי-עשבוני רב
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
מצוי סולנום שעיר

עץ שתול עצי הדר

עץ שתול *פיקוס השדרות

Ficus carica עץ בתי גידול לחים נפוץ פיקוס התאנה

Acacia saligna עץ
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ *שיטה כחלחלה

Morus alba עץ
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
תות לבן

ונויתרבותצמחיית ומרשיםגדולמצויחרוב



:מיקום

.הסלענופיבשכונתהעירבמרכזגינה

:רחובות
הגיאדרךברחובממערבתחוםהפארק

-אואדינוסףעירוניטבעבאתרמזרח-ומצפון

.רודקא

:שטח
.דונם13

:צ"נ

228611/631634

:אפיון השטח

.משחקיםמתקני,שיחים,וצלנויעצי,מדשאותהכוללמגונןשטח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק המשפחה

פארק עירוני

16’ אתר מס



:חיבורים לאתרים נוספים
אלהמוביליםעירונייםגניםמרצףחלק

.(17-ו16אתרים)פתוחטבעישטח

:נגישות
דרךישנה.הגיאדרךמרחובכניסה

15לאתרזהאתרביןהמחברת

דרךרחובלכבישמתחתהעוברת

.הגיא

: תשתית קולטת קהל
,  שבילי הליכה, מדשאות, ברחבי הגינה

. אזורי ישיבה מוצלים ומתקני משחקים 

ישנה תצפית נוף לכיוון מזרח  , בנוסף

.אל השטח הפתוח

: ארכיאולוגיה 
.אין

:ערכיות השטח

1:(גבוה5,נמוך1)1-5שלבסולם

:מטרדים ומפגעים

אינטנסיבי והתבססות מינים  גינון

.  בלוטיתאילנתהפולשים כדוגמת 

:מצב תכנוני

.420/1/1:ע"תב

:המלצות

מתחמיםיצירת.שלהומיגורהבלוטיתבאילנטהאינטנסיביטיפול

.מקומייםברצמחישל

:בעלי חיים
.חייםבעלישליחסיתנמוךמגווןעםעירוניפארק

.אדםמלווימיניםבעיקר

13:מקומייםחייםבעלימיניכ"סה

1:פולשיםחייםבעלימיניכ"סה

:בסיכוןאונדיריםמינים

.נמצאולא

:צומח
שיחים,בוגריםנויבעציבעיקרמגונןהאתר

.מקומיתטבעיתצמחיהללאכמעטומדשאות

5:מקומיצומחמיניכ"סה

4:פולשיםצומחמיניכ"סה

6:נטועיםצומחמיניכ"סה

:  מינים אנדמיים

.לא נמצאו

: מינים נדירים

.לא נמצאו

.צור מגן, חן רוזן, ענת צפריר, יעל ברנר, ר גיא רותם"ד: סוקרים

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק המשפחה-16’ אתר מס



רשימת בעלי חיים  

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק המשפחה-16’ אתר מס

שם לועזי ץרבאסוטטס רומישבצמ שם המין

םירופיצ
Erithacus rubecula חולף וחורף חסר מידע אדום חזה

Pycnonotus xanthopygos יציב לא בסיכון בולבול ממושקף

Falco tinnunculus יציב לא בסיכון בז מצוי

Passer domesticus יציב לא בסיכון דרור הבית

Psittacula krameri (פולש)יציב  לא הוערך *דררה

Parus major יציב לא בסיכון ירגזי מצוי

Chloris chloris יציב, חורף לא בסיכון ירקון

Sylvia atricapilla חולף ומקייץ, חורף חסר מידע סבכי שחור כיפה

Sylvia melanocephala
חורף ומקנן  , חולף

בעיקר בצפון הארץ  

ומרכזה

לא בסיכון סבכי שחור ראש

Ptyonoprogne obsoleta יציב לא בסיכון סנונית מדבר

Corvus corone יציב לא בסיכון עורב אפור

Cinnyris osea יציב לא בסיכון צופית בוהקת

Turdus merula יציב לא בסיכון שחרור

שם לועזי מספר

פרטים

סיכון אזורי

(לפי הספר האדום)

שם המין

זוחלים
Phoenicolacerta laevis 1 לא בסיכון לטאה זריזה

טופרעקיבא:צילום.זריזהלטאהשוחטאייל:צילום.ראש-שחורסבכי



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק המשפחה-16’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Pinus halepensis עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
תדיר אורן ירושלים

Ailanthus altissima עץ
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
תדיר *בלוטיתאיילנתה

Quercus calliprinos עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
נפוץ אלון מצוי

Cupressus sp. עץ שתול ברוש לימוני תרבותי

Cupressus sp. עץ שתול ברוש צריפי

Washingtonia robusta עץ
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
*חסונהושינגטוניה

Olea europaea עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
תדיר זית אירופי

Dittrichia viscosa שיח-בן
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ טיון דביק

שיח שתול יסמין תרבותי

Cercis siliquastrum עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
תדיר כליל החורש

Tipuana tipu עץ שתול *מכנף נאה

עץ מ.פיקוס ב

Ficus carica עץ בתי גידול לחים נפוץ פיקוס התאנה

Astragalus spinosus שיח-בן
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי משולחףקדד 

Acacia saligna עץ
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ *שיטה כחלחלה

שיטה,בלוטיתאילנתה;האתרבשטחפולשיםצמחים

.כחלחלה

החורשכליל



:מיקום

השכונותביןאדומיםמעלהבלבואדיות

.הסלעונופיהנחלים,נבומצפה

:רחובות
.המייסדיםשדרות

:שטח
.דונם1,338.5

:צ"נ

228960/632775

:אפיון השטח

הוואדיותמעלה.רודקא-אואדיאלהמצטרףרב'חואדי-מזלגבצורתואדיותשניהיוצרתצפוניתשלוחה

,ל"קקשלנטיעותישנןהוואדיותבערוצי.מזרח-צפוןלכיווןהבנוילשטחמחוץאלויורדהעירבתוךמתחיל

,צרפתפארק,ל"קקי"עשפותחשטחהינו(המערבי)רודקא-אואדי.בטרסותוחרובזיתעציגםנטועים

.ונופשלפנאיהמשמשיםונגישיםיפיםואזוריםקהלקולטותתשתיותובו

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק  -ודקה'ר-ואדי א

יצחקי
ואדי בין שכונות

17’ אתר מס



:חיבורים לאתרים נוספים
בשוליפתוחיםשטחיםממכלולחלק

סמוךוכן(14,18אתרים)השכונות

.(16אתר)המשפחהלפארקמאוד

:נגישות
שלהבטחוןשבילדרךאפשריתכניסה

צומתמכיווןוכן,מלמעלההעיר

שערישנו-הסלענופילשכונתהכניסה

צרפתלפארקבכניסהלרכבחסום

.זהמכיוון

: תשתית קולטת קהל
מתקני  , ספסלי ישיבה, מתקני משחק

.שתיה

: ארכיאולוגיה 
.אין

:ערכיות השטח

5:(גבוה5,נמוך1)1-5שלבסולם

:מטרדים ומפגעים
השפעות שוליים של פיתוח ושכונות  

בחלק . פסולת, רעש, תאורה-המגורים

מהאתר יש שבילים פרוצים של 

.  מטיילים ורועי צאן

:מצב תכנוני
.420/1/א:ע"תב

:המלצות
אנו.התושביםעבורטבעיציבוריפתוחשטחלהוותיכולזהשטח

ולפעולבשטחובינוילמנוע,עירוניטבעכאתרלהגדירוממליצים

להסדרהלפעולניתן.השכונותשלהשולייםהשפעותלצמצום

מכיווןוקטניםמתוניםשביליםידיעללציבורההנגשהועיבוי

עםיחדבשטחהרעיהשלנכוןלניהוללפעוליש.השכונה

.מקומייםמיניםשלרקיהיוחדשותנטיעות.הרלוונטיםהגורמים

:בעלי חיים
בסקרחייםבעלישלביותרהגבוההמגווןבעלהאתר

וכןישראליארץצבישליחסיתרבמספרנצפו.זה

פרספוןבשםחרקיםעטלףתועדבנוסף.סלעשפני

.בישראלבסכנהעתידואשר

47:מקומייםחייםבעלימיניכ"סה

1:פולשיםחייםבעלימיניכ"סה

:בסיכוןאונדיריםמינים

,ישראלי-ארץצבי,מצוידורבן,קוציםסבכי,חורבותכוס

.פרספון,עינוניתנחושית

:צומח
נטועיםאורניםמאופייןהוואדיותשלהעליוןחלקו

והמתוןהתחתוןובחלקו,הוואדימדרונותעל

בערוץבעיקרשיטיםשלנטיעותנםיש,יותר

-חדבעיקרצומחיםהמדרונותכשעלהנחל

ואזורירעייהתחתאזוריםשמאפייניםשנתיים

.ספר

97:מקומיצומחמיניכ"סה

7:פולשיםצומחמיניכ"סה

6:נטועיםצומחמיניכ"סה

,  דבקת יהודה, אלקנה סמורה: מינים אנדמיים

,  עכנאי יהודה, ישראלי-חוחן ארץ, זמזומית מצויה

.שעירשערור

.לא נמצאו: מינים נדירים

.צור מגן, חן רוזן, ענת צפריר, יעל ברנר, ר גיא רותם"ד: סוקרים

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק יצחקי-ודקה'ר-ואדי א-17’ אתר מס



רשימת בעלי חיים  

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק יצחקי-ודקה'ר-ואדי א-17’ אתר מס

שם לועזי ץרבאסוטטס רומישבצמ שם המין

םירופיצ
Erithacus rubecula חולף וחורף חסר מידע אדום חזה

Pycnonotus xanthopygos יציב לא בסיכון בולבול ממושקף

Falco tinnunculus יציב לא בסיכון בז מצוי

saxicola rubicola חולף וחורף חסר מידע שחור גרוןדוחל

Upupa epops יציב, מקייץ לא בסיכון דוכיפת

Passer domesticus יציב לא בסיכון דרור הבית

Alectoris chukar יציב לא בסיכון חוגלה

Phoenicurus ochruros ssp. 
gibraltariensis

חולף וחורף קרוב לסיכון חכלילית סלעים

Lanius meridionalis יציב לא בסיכון חנקן גדול

Onychognathus tristramii יציב לא בסיכון ים המלחטריסטרמית

Columba livia domestica יציב לא בסיכון יונת בית

Parus major יציב לא בסיכון ירגזי מצוי

Chloris chloris יציב, חורף לא בסיכון ירקון

Athene noctua יציב לא בסיכון כוס החורבות

Burhinus oedicnemus יציב לא בסיכון מצויכרוון

Acridotheres tristis (פולש)יציב  לא הוערך *מיינה הודית

Accipiter nisus יציב וחורף לא בסיכון נץ מצוי

Sylvia crassirostris מקייץ, חולף לא בסיכון סבכי חורש

Sylvia curruca מקייץ, חולף לא בסיכון סבכי טוחנים

Sylvia communis מקייץ, חולף קרוב לסיכון סבכי קוצים

Sylvia atricapilla חולף ומקייץ, חורף חסר מידע סבכי שחור כיפה

Sylvia melanocephala
חורף ומקנן  , חולף

בעיקר בצפון הארץ  

ומרכזה

לא בסיכון סבכי שחור ראש

Ptyonoprogne obsoleta יציב לא בסיכון סנונית מדבר

Cecropis daurica מקייץ, חולף לא בסיכון סנונית מערות

Corvus corone יציב לא בסיכון עורב אפור

Garrulus glandarius יציב לא בסיכון עורבני

Phylloscopus collybita חורף עתידו בסכנה חורףעלווית

Fringilla coelebs חולף וחורף חסר מידע פרוש מצוי

Prinia gracilis יציב לא בסיכון פשוש

Cinnyris osea יציב לא בסיכון צופית בוהקת

Spilopelia senegalensis יציב לא בסיכון צוצלת

Monticola solitarius חולף וחורף, יציב לא בסיכון בודדתצוקית

Corvus monedula יציב לא בסיכון קאק

Clamator glandarius מקייץ, חולף לא בסיכון מצויצתקוקיה

Turdus philomelos חורף, חולף חסר מידע רונןקכלי

Oenanthe melanura יציב לא בסיכון זנב-שחור

Turdus merula יציב לא בסיכון שחרור

Halcyon smyrnensis יציב לא בסיכון שלדג לבן חזה

Merops orientalis יציב לא בסיכון שרקרק גמדי



רשימת בעלי חיים  

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק יצחקי-ודקה'ר-ואדי א-17’ אתר מס

שם לועזי סיכון אזורי

(לפי הספר האדום)

שם המין

םיפלטע
Pipistrellus kuhlii בסיכון נמוך שוליים-לבןעטלפון

Asellia tridens עתידו בסכנה פרספון

שם לועזי מספר

פרטים

סיכון אזורי

(לפי הספר האדום)

שם המין

זוחלים
Scincidae sp. 1 לא בסיכון מ"בחומט 

Stellagama stellio 10 לא בסיכון חרדון מצוי

Ptyodactylus guttatus 20 לא בסיכון מצויהמניפנית

Chalcides ocellatus 1 לא בסיכון עינוניתנחושית

שם לועזי מספר

פרטים

מצב שימור אזורי שם המין

יונקים
Hystrix indica 1 לא בסיכון דורבן

Gazella gazella 13 עתידו בסכנה צבי ארץ ישראלי

Procavia capensis 20 לא בסיכון שפן סלע 

מגןצור:צילום.חורבותכוס

רוזןחן:צילום.ישראלי-ארץצבי

רוזןחן:צילום.מצוייצתקוקיה



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק יצחקי-ודקה'ר-ואדי א-17’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Pinus halepensis עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
תדיר אורן ירושלים

Pinus brutia עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
*אורן קפריסאי

Majorana syriaca שיח-בן בתות נפוץ אזוב מצוי

Eucalyptus sp. עץ מ.איקליפטוס ב

Eucalyptus spathulata עץ שתול איקליפטוס מריתי

Paronychia argentea שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ אלמוות הכסף

Alkanna strigosa שיח-בן בתות
אנדמי לישראל  

ולתורכיה
מצוי אלקנה סמורה

Medicago polymorpha שנתי-חד בתות נפוץ אספסת מצויה

Medicago orbicularis שנתי-חד בתות מצוי עדשתיתאספסת 

Tamarix aphylla עץ מדבר מצוי אשל הפרקים

Matricaria aurea שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
תדיר בבונג זהוב

Bougainvillea sp. שיח שתול בוגנוליה

Verbascum sinuatum שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ מפורץבוצין

Picnomon acarna שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
מצוי קוצן מאפיר-בן

Erucaria microcarpa שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ שלח מנוצה-בן

Vicia palaestina שנתי-חד בתות מצוי ישראלית-בקיה ארץ

Vicia sp. מ.בקיה ב

Bromus tectorum שנתי-חד בתות מצוי ברומית הגגות

Bromus scoparius שנתי-חד בתות מצוי ברומית המטאטא

Cupressus sempervirens עץ
מחשופים של  

סלעים קשים
ברוש מצוי

Silybum marianum שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ גדילן מצוי

Ballota undulata שיח-בן בתות מצוי מצויהגלונית

Teucrium divaricatum שיח-בן בתות מצוי געדה מפושקת

Geranium rotundifolium שנתי-חד בתות מצוי גרניון עגול

Galium murale שנתי-חד בתות מצוי דבקת החומות

Galium judaicum שנתי-חד בתות
,  אנדמי לישראל

לסוריה ולבנון
נפוץ דבקת יהודה

Rostraria smyrnacea שנתי-חד בתות מצוי בירותידגנין

Centaurea hyalolepis שנתי-חד בתות נפוץ דרדר קרומי

Washingtonia robusta עץ
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
*חסונהושינגטוניה

מ.זהבית ב

Lolium rigidum שנתי-חד בתות נפוץ זון אשון

Olea europaea עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
תדיר זית אירופי

Bellevalia flexuosa גיאופיט בתות
,  אנדמי לישראל

לסוריה ולבנון
נפוץ זמזומית מצויה



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק יצחקי-ודקה'ר-ואדי א-17’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Telmissa microcarpa שנתי-חד
מחשופים של  

סלעים קשים
מצוי פרי-זערורית קטנת

Geropogon hybridus שנתי-חד בתות מצוי סב מצוי-זקן

Onopordum palaestinum שנתי-עשבוני רב בתות
,  אנדמי לישראל

לסוריה ולבנון
תדיר ישראלי-חוחן ארץ

Malva nicaeensis שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ חלמית מצויה

Sinapis arvensis שנתי-חד בתות נפוץ חרדל השדה

Ceratonia siliqua עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
תדיר חרוב מצוי

Eryngium creticum שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ חרחבינה מכחילה

Nicotiana glauca עץ
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ *טבק השיח

Theligonum cynocrambe שנתי-חד בתות נפוץ טרשנית שרועה

Rhagadiolus stellatus שנתי-חד בתות נפוץ כוכבן מצוי

Hymenocarpos circinnatus שנתי-חד בתות נפוץ כליינית מצויה

Anemone coronaria גיאופיט בתות נפוץ כלנית מצויה

Pimpinella cretica שנתי-חד בתות נפוץ כמנון כרתי

Onobrychis crista-galli שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
כרבולת התרנגול

Chiliadenus iphionoides שנתי-עשבוני רב
מחשופים של  

סלעים קשים
נפוץ כתלה חריפה

Plantago lanceolata שנתי-עשבוני רב בתי גידול לחים מצוי לחך אזמלני

Plantago cretica שנתי-חד בתות נפוץ לחך כרתי

Hirschfeldia incana שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ לפתית מצויה

Anchusa aegyptiaca שנתי-חד בתות נפוץ פר מצרית-לשון

Atriplex halimus שיח
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי מלוח קיפח

Stipa capensis שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ מצוימלעניאל

Leopoldia comosa גיאופיט בתות מצוי מצילות מצויצות

Podonosma orientalis שיח-בן
מחשופים של  

סלעים קשים
נפוץ מציץ סורי

Erodium gruinum שנתי-חד בתות נפוץ חסידה גדול-מקור

Erodium moschatum שנתי-חד בתות נפוץ חסידה מצוי-מקור

Salvia dominica שיח-בן בתות מצוי מרווה ריחנית

Lamarckia aurea שנתי-חד בתות נפוץ משערת זהובה

Lagoecia cuminoides שנתי-חד בתות נפוץ נוצנית כדורית

Ranunculus asiaticus גיאופיט בתות נפוץ נורית אסיה

Ranunculus scandicinus שנתי-חד בתי גידול לחים מצוי נורית המלל

Lamium amplexicaule שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ נזמית לופתת

Crepis aspera שנתי-חד בתות נפוץ ניסנית זיפנית

Piptatherum thomasii שיח-בן בתות נשרן צפוף

Tordylium trachycarpum שנתי-חד בתות נפוץ סלסילה מצויה

Cichorium endivia שנתי-חד בתות נפוץ עולש מצוי



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק יצחקי-ודקה'ר-ואדי א-17’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Brachypodium distachyum שנתי-חד בתות נפוץ מצויעוקצר

Asphodelus ramosus שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ עירית גדולה

Gundelia tournefortii שנתי-עשבוני רב בתות מצוי עכובית הגלגל

Echium judaeum שנתי-חד בתות
,  אנדמי לישראל

לסוריה ולבנון
נפוץ עכנאי יהודה

Orobanche crenata טפיל
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
מצוי עלקת חרוקה

Kickxia aegyptiaca שיח-בן מדבר מצוי עפעפית מצרית

Fumaria densiflora שנתי-חד בתות מצוי עשנן צפוף

Filago desertorum שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ פילגון מדברי

Filago contracta שנתי-חד בתות מצוי פילגון קפוץ

Papaver umbonatum שנתי-חד בתות נפוץ פרג אגסי

Papaver humile שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי פרג נחות

Glaucium grandiflorum שנתי-עשבוני רב
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
תדיר פרגה אדומה

Tulipa agenensis גיאופיט
-חורש ויער ים

תיכוני
מצוי צבעוני ההרים

Sedum caespitosum שנתי-חד בתות תדיר צורית אדומה

Calendula arvensis שנתי-חד בתות נפוץ חתול מצויות-ציפורני

Phagnalon rupestre שיח-בן
מחשופים של  

סלעים קשים
מצוי צמרנית הסלעים

Astragalus sp. מ.קדד ב

Astragalus hamosus שנתי-חד בתות מצוי קדד האנקולים

Carthamus nitidus שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי קורטם מבריק

Conyza canadensis שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
מצוי *קנדיתקייצת

Echinops polyceras שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ בלאנשקיפודן 

Carlina curetum שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ קיצנית כרתית

Carlina libanotica שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ עלים-צפופתקיצנית 

Ricinus communis שיח
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
תדיר *קיקיון מצוי

Ochradenus baccatus שיח מדבר תדיר מדברירכפתן

Ononis spinosa שנתי-עשבוני רב בתות מצוי שברק קוצני

Ononis viscosa שנתי-חד בתות תדיר פרח-שברק קצר

Hedypnois rhagadioloides שנתי-חד בתות נפוץ שופרית כרתית

Avena sterilis שנתי-חד בתות נפוץ שועל נפוצה-שיבולת

Acacia sp. עץ שיטה

Acacia saligna עץ
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ *שיטה כחלחלה

Acacia raddiana עץ מדבר נפוץ שיטה סלילנית

Acacia farnesiana עץ
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
מצוי *שיטת המשוכות



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק יצחקי-ודקה'ר-ואדי א-17’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Hyoscyamus aureus שיח-בן
מחשופים של  

סלעים קשים
נפוץ שיכרון זהוב

Erucaria hispanica שנתי-חד בתות מצוי שלח ספרדי

Hordeum spontaneum שנתי-חד בתות נפוץ שעורת התבור

Chaetosciadium 
trichospermum

שנתי-חד בתות
,  אנדמי לישראל

לסוריה ולבנון
נפוץ שערור שעיר

Artedia squamata שנתי-חד בתות נפוץ שפרירה קשקשנית

Ephedra foeminea שיח
-חורש ויער ים

תיכוני
מצוי שרביטן מצוי

Trifolium stellatum שנתי-חד בתות מצוי תלתן כוכבני

Trifolium tomentosum שנתי-חד בתות נפוץ תלתן לביד

Trifolium clypeatum שנתי-חד בתות מצוי תריסניתלתן 

צהרייםבמנוחתהלבנינייםממשפחתפרפר

מצוישקדישראלית-ארץבצלציה



:מיקום

מזרחלכיווןהסלענופימשכונתהיורדמדרון

אותוהתוחםתעשיהלאזורהכניסהלכביש

ומהווהמצפוןאותותוחם17אתר.ממזרח

.שלוהמשך

:רחובות

.הסלענופירחוב

:שטח

.דונם322.5

:צ"נ

229638/633411

:אפיון השטח

במיניומאופייןגירניתתשתית.העירשלההיקפילכבישהשכונהביןכלואמזרחי-צפוןבמפנהמדרון

בינהם,אשליםנמוכהבצפיפותנטועיםבשטח.חריפהוכתלההסלעיםצמרנית:כגוןגירחובביצמחים

.שנתית-חדפריחהשלכיסוי

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
מורדות מזרחיים  

שכונת נופי סלע צפון
שטח פתוח

18’ אתר מס



:חיבורים לאתרים נוספים

בשוליפתוחיםשטחיםממכלולחלק

.(14,3,17אתרים)השכונות

:נגישות

הכניסהצומתמכיווןאפשריתכניסה

שכונתמרחובותאולעירהמזרחית

.הסלענופי

:תשתית קולטת קהל

.אין

:ארכיאולוגיה 

.אין

:ערכיות השטח

3:(גבוה5,נמוך1)1-5שלבסולם

:מטרדים ומפגעים

השטח הינו שטח כלוא ולכן סובל  

מהשפעות שוליים של הכבישים  

-שכונות המגורים ואזור התעשיה

בחלק מהאתר  . פסולת, רעש, תאורה

יש שבילים פרוצים של מטיילים ורועי  

.צאן

:מצב תכנוני

.420/1/א:ע"תב

:המלצות

,הפסולתנקיוןידעלהשכונהשלהשולייםהשפעותצמצום

.שמירלאגםועד17אתראלשיחברושביליםהסדרת

:בעלי חיים
המשמראתר,ישראליארץצבישלפרטיםמספרנצפו

.חייםבעלישלמקומימגוון

20:מקומייםחייםבעלימיניכ"סה

נמצאולא:פולשיםחייםבעלימיניכ"סה

:בסיכוןאונדיריםמינים

.ישראלי-ארץצבי,סלעיםחכלילית,חורףעלווית

:צומח
גירחובביצמחיםבמיניומאופייןגירניתתשתית

בשטח.חריפהוכתלההסלעיםצמרנית:כגון

שלכיסויבינהם,אשליםנמוכהבצפיפותנטועים

.שנתית-חדפריחה

24:מקומיצומחמיניכ"סה

1:פולשיםצומחמיניכ"סה

2:נטועיםצומחמיניכ"סה

:מינים אנדמיים

.חוחן ארץ ישראלי

:מינים נדירים

.לא נמצאו

.צור מגן, חן רוזן, ענת צפריר, יעל ברנר, ר גיא רותם"ד: סוקרים

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
מורדות מזרחיים שכונת נופי סלע צפון–18’ אתר מס



רשימת בעלי חיים  

שם לועזי מספר

פרטים

סיכון אזורי

(לפי הספר האדום)

שם המין

זוחלים
Stellagama stellio 1 לא בסיכון חרדון מצוי

Ptyodactylus guttatus 2 לא בסיכון מצויהמניפנית

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
מורדות מזרחיים שכונת נופי סלע צפון–18’ אתר מס

שם לועזי מספר

פרטים

מצב שימור אזורי שם המין

יונקים

Gazella gazella 5 עתידו בסכנה צבי ארץ ישראלי

שם לועזי ץרבאסוטטס רומישבצמ שם המין

םירופיצ
Pycnonotus xanthopygos יציב לא בסיכון בולבול ממושקף

Passer domesticus יציב לא בסיכון דרור הבית

Phoenicurus ochruros חולף וחורף נדיר קרוב לסיכון חכלילית סלעים

Parus major יציב לא בסיכון ירגזי מצוי

Chloris chloris יציב, חורף לא בסיכון ירקון

Sylvia curruca מקייץ, חולף לא בסיכון סבכי טוחנים

Sylvia melanothorax חולף וחורף חסר מידע סבכי קפריסאי

Sylvia melanocephala
חורף ומקנן  , חולף

בעיקר בצפון הארץ  

ומרכזה

לא בסיכון סבכי שחור ראש

Apus pallidus מקיץ, חולף לא בסיכון סיס חוורוור

Ptyonoprogne obsoleta יציב לא בסיכון סנונית מדבר

grus grus חולף וחורף חסר מידע עגור אפור

Phylloscopus collybita חורף עתידו בסכנה חורףעלווית

Galerida cristata יציב לא בסיכון עפרוני מצויץ

Prinia gracilis יציב לא בסיכון פשוש

Cinnyris osea יציב לא בסיכון צופית בוהקת

Spilopelia senegalensis יציב לא בסיכון צוצלת

Corvus monedula יציב לא בסיכון קאק

גורןמידד:צילום.קפריסאיסבכי שוחטאייל:צילום.קאק שוחטאייל:צילום.ירקון



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
מורדות מזרחיים שכונת נופי סלע צפון–18’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Tamarix aphylla עץ מדבר מצוי אשל הפרקים

Verbascum sinuatum שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ מפורץבוצין

Bromus tectorum שנתי-חד בתות מצוי ברומית הגגות

Bromus scoparius שנתי-חד בתות מצוי ברומית המטאטא

Bromus fasciculatus שנתי-חד בתות נפוץ ברומית מאוגדת

Rostraria smyrnacea שנתי-חד בתות מצוי בירותידגנין

Centaurea hyalolepis שנתי-חד בתות נפוץ דרדר קרומי

Onopordum palaestinum שנתי-עשבוני רב בתות
,  אנדמי לישראל

לסוריה ולבנון
תדיר ישראלי-חוחן ארץ

Pimpinella cretica שנתי-חד בתות נפוץ כמנון כרתי

Chiliadenus iphionoides שנתי-עשבוני רב
מחשופים של  

סלעים קשים
נפוץ חריפהכתלה

Hirschfeldia incana שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ לפתית מצויה

Callipeltis cucullaria שנתי-חד בתות מצוי מגנונית כבונה

Pallenis spinosa שנתי-עשבוני רב בתות מצוי קוצניתמוצית

Stipa capensis שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
נפוץ מצוימלעניאל

Tordylium trachycarpum שנתי-חד בתות נפוץ סלסילה מצויה

Phagnalon rupestre שיח-בן
מחשופים של  

סלעים קשים
מצוי הסלעיםצמרנית

Anthemis sp. מ.קחוון ב

Echinops polyceras שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ בלאנשקיפודן 

Carlina curetum שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ קיצנית כרתית

Carlina libanotica שנתי-עשבוני רב בתות נפוץ עלים-צפופתקיצנית 

Ononis natrix שיח-בן בתות מצוי שברק מצוי

Ononis sicula שנתי-חד
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי סיצילישברק 

Ononis viscosa שנתי-חד בתות תדיר פרח-שברק קצר

Acacia victoriae עץ *שיטת ויקטוריה

Trifolium stellatum שנתי-חד בתות מצוי כוכבניתלתן 

ישראלי-ארץחוחן כוכבניתלתן



:מיקום

.הסלענופיבשכונתהעירבמזרחפארק

:רחובות

,השחםברחובממערבתחוםהפארק

.הסלענופירחובומצפוןהצוררחובממזרח

:שטח

.דונם32

:צ"נ

229689/632528

:אפיון השטח

פזוריםנטועיםעציםעםחשוףשטחהינונרחבשטח.ושיחיםוצלנויעצי,מדשאותהכוללמגונןשטח

.בדלילות

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק ציבורי  

נופי הסלע
פארק עירוני

19’ אתר מס



:חיבורים לאתרים נוספים

ביניהםמפרידאך20לאתרסמוך

.חיבורואיןראשיכביש

:נגישות

.הצוררחובאוהשחםמרחובכניסה

:תשתית קולטת קהל

שבילי,מדשאות,הפארקברחבי

מתקני,מוצליםישיבהאזורי,הליכה

.שתיהמתקני,משחקים

:ארכיאולוגיה 

.אין

:ערכיות השטח

1:(גבוה5,נמוך1)1-5שלבסולם

:מטרדים ומפגעים

.מינים פולשים

:מצב תכנוני

.420/1/א:ע"תב

:המלצות

,(למיגורוניתנתקטנהעודהפלישהרמת)הפולשיםבמיניםטיפול

.הגינהאתהמקיפיםבמדרונותברצמחישלוזריעהשתילה

:בעלי חיים
חייםבעלישליחסיתנמוךמגווןעםעירוניפארק

.אדםמלוווימיניםבעיקרוכוללים

10:מקומייםחייםבעלימיניכ"סה

1:פולשיםחייםבעלימיניכ"סה

:בסיכוןאונדיריםמינים

.נמצאולא

:צומח
שיחים,בוגריםנויבעציבעיקרמגונןהאתר

.מקומיתטבעיתצמחיהללאכמעטומדשאות

נקיושטחחדשותנטיעותההיקפיםבמדרונות

.מצחיה

21:מקומיצומחמיניכ"סה

5:פולשיםצומחמיניכ"סה

6:נטועיםצומחמיניכ"סה

:מינים אנדמיים

.לא נמצאו

:מינים נדירים

.לא נמצאו

.צור מגן, חן רוזן, ענת צפריר, יעל ברנר, ר גיא רותם"ד: סוקרים

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק ציבורי נופי הסלע–19’ אתר מס



רשימת בעלי חיים  

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק ציבורי נופי הסלע–19’ אתר מס

שם לועזי מספר

פרטים

סיכון אזורי

(לפי הספר האדום)

שם המין

זוחלים
Ptyodactylus guttatus 2 לא בסיכון מצויהמניפנית

שם לועזי ץרבאסוטטס רומישבצמ שם המין

םירופיצ
Passer domesticus יציב לא בסיכון דרור הבית

Onychognathus tristramii יציב לא בסיכון ים המלחטריסטרמית

Columba livia domestica יציב לא בסיכון יונת בית

Chloris chloris יציב, חורף לא בסיכון ירקון

Acridotheres tristis (פולש)יציב  לא הוערך *מיינה הודית

Corvus corone יציב לא בסיכון עורב אפור

Prinia gracilis יציב לא בסיכון פשוש

Cinnyris osea יציב לא בסיכון צופית בוהקת

Spilopelia senegalensis יציב לא בסיכון צוצלת

Corvus monedula יציב לא בסיכון קאק

מגןצור:צילום.מצויהמניפנית

ארי-לעמרבדימכוסיםמדרונותשוחטאייל:צילום.הודיתמיינה



רשימת מיני צומח

סקר טבע עירוני מעלה אדומים
פארק ציבורי נופי הסלע–19’ אתר מס

לועזישם צורת חיים בית גידול ותימדנא ותחיכש שם המין

Ailanthus altissima עץ
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
תדיר *בלוטיתאיילנתה

Ammi majus שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ אמיתה גדולה

Tamarix aphylla עץ מדבר מצוי אשל הפרקים

שיח שתול בוגונוויליה

עץ שתול בוהיניה

Bromus tectorum שנתי-חד בתות מצוי ברומית הגגות

Melilotus sulcatus שנתי-חד בתות מצוי דבשה מחורצת

Centaurea hyalolepis שנתי-חד בתות נפוץ דרדר קרומי

Withania somnifera שיח-בן
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
מצוי משכרתויתניה

Geropogon hybridus שנתי-חד בתות מצוי סב מצוי-זקן

Ceratonia siliqua עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
תדיר חרוב מצוי

Nicotiana glauca עץ
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ *טבק השיח

Dittrichia viscosa שיח-בן
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ טיון דביק

Cercis siliquastrum עץ
-חורש ויער ים

תיכוני
תדיר כליל החורש

Chenopodium murale שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
נפוץ אווז האשפות-כף

Onobrychis squarrosa שנתי-חד בתות מצוי כרבולת מצויה

Lantana camara שיח
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
תדיר *ססגוניתלנטנה

שיח שתול צהובהלנטנה

שנתי-חד שתול ארי תרבותילע

Pallenis spinosa שנתי-עשבוני רב בתות מצוי קוצניתמוצית

Atriplex halimus שיח
,  שיחים-ערבות

חולות, מדבר
מצוי מלוח קיפח

Lagoecia cuminoides שנתי-חד בתות נפוץ כדוריתנוצנית

Nepeta curviflora שיח-בן בתות תדיר כפופהנפית

Solanum elaeagnifolium שנתי-חד
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
מצוי *זיתניסולנום 

עץ מ.פיקוס ב

Astragalus sp. מ.קדד ב

Anthemis sp. מ.קחוון ב

Ricinus communis שיח
גידול  -בתי

מופרים-מופרעים
תדיר *קיקיון מצוי

שיח שתול רוזמרין תרבותי

Avena sterilis שנתי-חד בתות נפוץ שועל נפוצה-שיבולת

Hordeum spontaneum שנתי-חד בתות נפוץ שעורת התבור

Artedia squamata שנתי-חד בתות נפוץ שפרירה קשקשנית

Lupinus pilosus שנתי-חד בתות תדיר תורמוס ההרים


