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במאמר מוצגות תוצאות של סקר שדה מקיף לתיעוד מצאי הצמחים העילאיים בנווה עין בוקק, שנערך לראשונה. ניתן דירוג השפע 
של המינים בשתי יחידות הנוף – נחל בוקק ועין נואית. לצד המידע העכשווי, מובאים בדוח נתוני הסקירה ההיסטורית לאיתור 
צמחים שתועדו בעין בוקק בעבר, מאמצע המאה ה-19 ועד שנות השמונים של המאה הקודמת. צמחיית עין בוקק, הכוללת 193 
מינים בסך הכול, מוצגת לפי חלוקות שונות – מינים ילידיים ומינים זרים, צמחי בתי גידול לחים בכלל המינים, מצאי עכשווי 
לעומת מידע היסטורי וצורות חיים של הצמחים. התייחסות נפרדת מקבלים מינים הנמצאים באיום הכחדה או מינים נדירים מאוד 
בישראל. מובהרים השינויים שהתרחשו בצמחיית האתר עקב זיהום מי עין בוקק, אשר הולך וגובר בשני העשורים האחרונים, 
וגם בעקבות הפעולות לשיפור איכות המים בנחל בוקק. מובאות המלצות לניטור הצמחייה בטווח הארוך, למעקב הנוכחות של 

מינים נבחרים, להשבת מינים על סמך מידע היסטורי ולמניעת פלישות ביולוגיות מגינות הנוי.
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This report presents floristic inventory of the En Bokek (Boqeq) oasis, Dead Sea area. Our goals included survey 
of the plant species presently growing in the oasis and examination of the possible floristic changes at the site 
over time. The current vascular flora of En Bokek was documented by systematic repeated sampling in two 
polygons covering the entire habitats of Bokek stream and Noit spring. Ranked abundance level was recorded 
for each species. Side by side with the field exploration, we conducted a search for relevant historical information 
(literature, herbarium collections and unpublished notes of botanists). As a result, we have identified 193 plant 
species that occupied the study area in the past or are present there today. Our field inventory contains more 
than twice as many species previously recorded for the site, most of them are common for the Dead Sea area. 
Although we have documented local extinction of some native species and invasion of alien taxa, the survey 
results suggest that the oasis still supports populations of threatened and rare plant species. The observed floristic 
changes in the last decades can be related to salinization of Bokek spring water due to aquifer contamination. The 
floristic description of the En Bokek oasis should serve a basis for this site adaptive management planning and 
implementation, including ecological restoration. Recommendations are given for a long-term monitoring of the 
oasis flora overall and of selected species in particular, for reintroduction of plant species that occupied the site 
in the past and for prevention of biological invasions from the gardens located in the site vicinity.
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1. מבוא

1.1 צמחיית אתר כהיבט של מגוון ביולוגי
תיעוד מיני הצמחים ביחידת שטח מוגדרת מקובל כידע בסיסי והכרחי 
 Weigelt) לחקר המגוון הביולוגי בכל קנה-מידה – ממקומי עד גלובלי
et al., 2020). מגוון מיני הצמחים בישראל נלמד בעיקר בקנה-מידה 
ארצי ובהיקף של כל חבלי הארץ יחד (איג ואחרים, 1948; דנין, 1998; 
 Eig, 1927; Feinbrun-Dotan, 1978,  ;2019 ופרגמן-ספיר,  דנין 
Zohary, 1966, 1972 ;1986). מידע על תפוצת צמחי ישראל אשר 
ופרגמן- (דנין  ובאינטרנט   (Danin, 2004) המדעית  בספרות  פורסם 

מ-19  אחת  לכל  גם  צמחים  רשימות  להרכיב  מאפשר   (2019 ספיר, 
הגלילות (חבלי הארץ) בנפרד, אף על פי שתיעוד של המינים באוספים 
לוקה בחסר במקרים לא מעטים (Danin, 2004). אולם מידע כזה, אפילו 
אם הוא מבוסס בחלקו על תצפיות בלבד, אינו מרוכז עדיין במקורות 
מתמקדת  בישראל  כלשהו  ארץ  לחבל  בוטנית  התייחסות  המדעיים. 
 plant) ולחברות צומח (vegetation) בדרך כלל במה שקשור לצומח
communities), אך לא לצמחייה (flora) על מגוון מיניה המלא. כך 
גם בהקשר של חבל ים המלח ומדבר יהודה (דנין, 1971, 1977, 2006). 
המידע הקיים על השתייכות מיני הצמחים לאתר מסוים בישראל הוא 
לרוב בנוגע לצמחים מיוחדים או נדירים, כגון המינים הנמצאים באיום 
לגבי  לא  אך   ,(2011 ואחרים,  2007; שמידע  ופולק,  (שמידע  הכחדה 

מצאי מינים מלא (עד כמה שניתן) המתועד בעשבייה מדעית. 
על  המבוסס  עולה  מערך  יצירת  היא  הצמחייה  לחקר  אחרת  גישה 
גזרה מקומית: מלימוד צמחיות אתרים (או יחידות נוף) באופן שיטתי 
ומפורט להרכבת רשימות מינים לאזורים טבעיים (חבלי ארץ, גלילות) 
רב  ידע  פוליטיים.  או  טבעיים  בגבולות  ארץ  צמחיית  לעריכת  ומהן 
בלימוד צמחייה ברמת אתר (local flora) נצבר אצל בוטנאים בחוץ 
 ,(Bowers, 1982; Denslow et al., 2010) לארץ – בארצות הברית
 Khitun et al.,) וברוסיה (Allen, 2003; Walker, 2003) בבריטניה
של  המחברים  עבור  משמשים  פרסומיהם   .(2016; Yurtsev, 2001
נאות  של   (floras) הצמחיות  לחקר  המתודולוגי  כבסיס  הנוכחי  הדוח 

המדבר בחבל ים המלח בכלל וצמחיית נווה עין בוקק בפרט. 

1.2 תולדות הסיורים הבוטניים בעין בוקק
הם  בוקק  עין  נווה  צמחי  על  עדויות  שהשאירו  החלוצים  הסוקרים 
של  מסעה  בסיפור  ה-19.  המאה  אמצע  של  ישראל  בארץ  הסיירים 
המשלחת האמריקנית לים המלח, שבראשה עמד קצין הצי ויליאם פ' 
לינץ' (Lynch, 1849) אפשר למצוא התייחסות לצמחי האתר. כמו כן 
 (Saulcy, 1854) פליסיאן דה-סוסי  בספרו של הארכיאולוג הצרפתי 
כלול מידע מסוים על הצומח בעין בוקק. כעשור וחצי אחרי לינץ' ודה-
 Tristram,) סוסי, סייר בנחל בוקק החוקר האנגלי הנרי ב' טריסטרם
1865), ולמרות נטיית ליבו לתחום הזואולוגיה, יש ביומנו גם רישומים 

על צמחי המקום.   
שני  בוקק  בעין  ביקרו  ה-20  המאה  ובתחילת  ה-19  המאה  בסוף 
במזרח  קבועים  תושבים  היו  שניהם  עולמי,  שם  בעלי  בוטנאים 
התיכון: מחבר הספר המקיף הראשון לצמחיית הלבנט, מורה במכללה 
בוקק  בנחל  צמחים  אסף  אשר  פוסט,  א'  ג'ורג'  בביירות  האמריקנית 

בשנת 1882 (Post, 1893), והבוטנאי העברי הראשון אהרן אהרנסון, 
איש סגולה מזיכרון יעקב, שדגם צמחים בנווה עין בוקק בשנת 1904 
המחקר  משלחות  במסגרת   ,(1956  ,1934 (אהרנסון,   1908 ובשנת 
א'  ג'ון  בלנקנהורן.  מקס  הגרמני  הגיאולוג  של  בראשותו  המלח  לים 
דינסמור (J. E. Dinsmore) מהמושבה האמריקנית בירושלים – גם 
הוא בוטנאי ידוע – ביקר בעין בוקק בשנת 1912, וזאת על פי תיעוד 
(גיליון עשבייה) שאותר באוסף של הגן הבוטני באדינבורו, סקוטלנד 
(RBGE, 2018). מייסד הבוטניקה האקדמית בארץ – אלכסנדר איג 
מציין בפרסומיו (Eig, 1927, 1938, 1955) מספר מיני צמחים מנחל 
פרופסור  לימים  זהרי,  מיכאל  של   1926 בשנת  איסוף  סמך  על  בוקק 
 Flora לבוטניקה באוניברסיטה העברית בירושלים ואחד המחברים של
Palaestina. הבוטנאי הצעיר המבטיח טוביה קושניר, שנפל במלחמת 
שורות  כמה  ביומנו  ורשם  בוקק  עין  בנווה  הוא  גם  טייל  העצמאות, 
בוקק  בנחל  צמחים  אספו  ב-1951   .(1982 (קושניר,  בו  הצמחים  על 
החוקרים הצעירים דניאל זהרי, לימים פרופסור באוניברסיטה העברית 
(כמו אביו מיכאל), ויואל דה-מלאך, לימים חתן פרס ישראל על מפעל 
הישראלית  הלאומית  בעשבייה  שנמצא  התיעוד  פי  על  וזאת  חיים, 

 .(HHUJ, 2018)
לאחר הקמת מדינת ישראל ותחילת הפיתוח בחבל ים המלח סביר 
היה לצפות לסקר בוטני יסודי בנווה עין בוקק, אולם מידע על עבודה 
כזו לא אותר. רק בתחילת שנות השמונים של המאה הקודמת נערכו 
(אור,  בוטניים קצרים שנשמר עליהם תיעוד  סיורים  בוקק  עין  בנווה 
1982; רון, 1980, שמידע, 1982). מחברי הדוח הנוכחי התחילו לסייר 
בעין בוקק לפני כחצי יובל שנים (בלכר ובלכר, 2005, 2011), כאשר 

משנת 2003 כללו הסיורים תיעוד בוטני מסודר (איסוף דגימות).

1.3 תמורות סביבתיות בנווה עין בוקק 
בעקבות חפירות ארכיאולוגיות בשנות השישים הוענק לאתר עין בוקק 
הכינוי "האח הקטן של עין גדי" (גיחון, 1970). נווה עין בוקק אכן היה 
בימי קדם מעין אח של נווה עין גדי מבחינת הדמיון בין שני נאות המדבר 
במאפייני החקלאות העתיקה ובמערכות המים הקדומות ששירתו אותה. 
האתרים  שני  בין  השוני  בגין  קטן,  כאח  היה  בוקק  עין  זאת  בכל  אך 
הנמצאים לצד ים המלח – הן בכמות המים הנובעים והן בגודל השטח 
לכך,  להוסיף  ראוי   .(1993 (גיחון,  להשקות  אפשרו  הזמינים  שהמים 
עין  של  שחשיבותו  הקיצוני,  במדבר  האדם  חיי  של  המרחבי  בהקשר 
בוקק ההיסטורי כנביעת מי שתייה בצומת דרכים חשוב (ברסלבסקי, 

1950) ייתכן שהייתה לא קטנה מזו של עין גדי. 
גם מנקודת מבט אקולוגית התאים הדימוי "האח הקטן של עין גדי" 
המערבי  בחופו  המתוקים  המים  משאבי  הימים.  משכבר  בוקק  לעין 
של ים המלח היו (ונשארו) מצומצמים מאוד, ולכן לעין בוקק הייתה 
המקור  היה  המעיין  ביותר.  משמעותית  מרחבית  אקולוגית  חשיבות 
היציב היחיד של מים באיכות סבירה בין עין גדי (כ-29 ק"מ צפונה) 
לבין עינות הכיכר (כ-24 ק"מ דרומה). לפי רוב הבדיקות שבוצעו עד 
בוקק  עין  במי  הכלורידים  ריכוז  הקודמת,  המאה  של  התשעים  שנות 
היה פחות מ-600 מיליגרם לליטר (בלכר, 2018; ברסלבסקי, 1950). 
להתחרות  יכול  היה  גדי  עין  נווה  רק  המים  טיב  שמבחינת  לציין,  יש 
בעין בוקק כפי שהוא היה בעבר. על פי המדידות באמצע המאה ה-20, 
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מליחות המעיינות בכיכר סדום – עין תמר (Ain Arus) ועין הכיכר 
(Ain Beida), הייתה גבוהה פי שניים מזו של עין בוקק (אלמוג ואשל, 
1957). נווה המדבר עין בוקק, בעל נחל איתן של מים איכותיים, היה 
המלח  ים  של  המערבי  בצד  מאוד  נדיר  לחים  גידול  בתי  של  מכלול 
ובמדבר יהודה. סביר להניח שנחל בוקק היה מוקד אזורי ללא תחליף 
הן לצמחים ולבעלי החיים השייכים לבתי גידול לחים בדרך קבע, והן 

למיני עופות ויונקים שהשתמשו בו לשתייה וכתחנת ריענון. 
בעשורים האחרונים השתנה נווה עין בוקק במידה חריגה. בעקבות 
זיהום תעשייתי של האקווה שהחל לפני יותר מ-20 שנה ומחריף מאז 
 ,(2016 ואחרים,  גוטמן   ;2000 ונאור,  בורג   ;2011 (בורג,  בהתמדה 
מליחות המים של עין בוקק עלתה פי עשרה כמעט לעומת זו שהייתה 
בעבר (Burg and Guttman, 2019) ומגוון החי והצומח בנחל בוקק 
 .(Blecher, 2011 ;2011 ,בלכר, 2018; בלכר ובלכר) הולך ומצטמצם
עבר  בוקק  עין  אזור  המעיין,  המלחת  של  פוסק  בלתי  לתהליך  נוסף 
בעשרות השנים האחרונות פיתוח תיירותי מואץ ששינה באופן קיצוני 
את פני השטח בחלקו התחתון של נווה המדבר, שבו נבנו בתי מלון רבים 
והוקמו מתקני נופש שונים. תהליך הפיתוח התעצם עם הזמן והתפשט 
לאחרונה אל כל הסביבה של נווה המדבר עד לנחל זוהר מדרומו. מניפת 
הסחף של נחל בוקק מזמן אינה קיימת כיחידת נוף טבעית (איור 1). גם 
בהיבט זה, כמו באיכות המים, המעמד העכשווי של נווה עין בוקק שונה 
שלא  ניכרים  נשארו שטחים  עדיין  שבו  גדי,  עין  מנווה  מהותי  באופן 
עברו פיתוח בלתי הפיך במניפות הסחף של הנחלים, ומתקיימת בהם 
הביולוגי  המגוון  לשימור  התורמים  תמרים  מטעי  מסורתית:  חקלאות 
(בלכר, 2012; בלכר ובלכר, 2010). לאור עובדות אלה מתבקש עדכון 
למטפורה ההשוואתית בין נווה עין בוקק לנווה עין גדי. במצבו הנוכחי 
נראה שמעמדו המדומה של נווה עין בוקק בהשוואה לנווה עין גדי הוא 
לא יותר מאשר "האח החורג". זאת למרות שנחל בוקק נמצא בתחום 

שמורת הטבע המוכרזת מדבר יהודה.

מורד נחל בוקק ומתחם בתי המלון במניפת הסחף לשעבר  איור 1: 

זה  הפרק  על  עומדת  בוקק  עין  מי  הזיהום של  במקור  הטיפול  סוגיית 
שנים רבות ללא מפנה מעשי (בורג, 2011; בורג ונאור, 2000; גוטמן 
בסופו  ייושמו  המומחים  שהמלצות  לקוות  רק  יש   .(2016 ואחרים, 
באמצעות  האקווה  את  לנקות  שמטרתן  התוכניות  וימומשו  דבר,  של 
כל  רותם,  הפסולת שבמישור  מבריכות  נוסף  חלחול  ולמנוע  קידוחים 

זאת כדי לתת פתרון ארוך-טווח לבעיית הזיהום של נחל בוקק (בלכר, 
2018). עם זאת מתגבש לאחרונה פתרון חלקי וזמני על מנת להבטיח 
תנאים לתחילת תהליך התאוששות הנחל (בלכר, 2018). לנוכח העלייה 
המתמדת במליחותו של עין בוקק (בורג, 2011) והדחייה בטיפול במקור 
זיהומו, פועלים עובדי רשות הטבע והגנים להציל את מה שניתן מעולם 
החי והצומח של בית הגידול הנדיר (בלכר, 2018; בלכר ואטרש, 2013; 
Blecher, 2011). בשיתוף פעולה עם מפעלי ים המלח מקדמת רשות 
ולשקם  המצב  הידרדרות  את  לבלום  תוכנית שתכליתה  והגנים  הטבע 
תוכננו שתי   .(2014 הסכם,   ;2018 (בלכר,  במידת האפשר  הנחל  את 
פעולות: (1) הובלת מים מתוקים למעלה הנחל, (2) תפיסת מי המעיין 
התוכנית  מטרת  הנחל.  למורד  בצינור  והזרמתם  איסופם  המזוהמים, 
המעיין  למי  דומה  באיכות  מים  יזרמו  עצמו  שבנחל  לכך  להביא  היא 
מערכת  בוקק  בנחל  הותקנה   2015 בשנת  לכך,  בהתאם  המקוריים. 
צינורות שנועדה להזרים מים מתוקים ולתפוס את מי המעיין המזוהמים 
(נ' קשת, מידע אישי). תוכננה אספקת מים שפירים לנחל בוקק מחברת 
50 מק"ש, קרוב לספיקה הטבעית הממוצעת של  מקורות בכמות של 

המעיין בעשור האחרון (בלכר, 2018).
במחצית השנייה של שנת 2019 נערכה הפעלה ניסיונית של מערכת 
הצינורות בנחל בוקק, שבמהלכה נתפסו כחצי מספיקת מי עין בוקק 
בלכר,  (מ'  מתוקים  מים  של  מק"ש   50 בנחל  והוזרמו  המזוהמים, 
(מדידות  גדי  עין  שמורת  פקחי  שביצעו  הניטור  פי  על  אישי).  מידע 
יולי– מוליכות חשמלית), מליחות המים בערוץ נחל בוקק בחודשים 
דצמבר 2019 הייתה נמוכה בכ-55% לעומת המקור המזוהם (ג' אגסי, 
מידע אישי). קיימת סבירות מסוימת להשלמת מערכת תפיסת המים 
המזוהמים כדי לנקז את רובם, אך יש לפתור את בעיית סתימת הצינור 
תוכנית  אישי).  מידע  לקס,  (ד'  בתוכו  מוצק  חומר  הצטברות  ידי  על 
השלמת מערכת התפיסה עתידה לשפר את מצב הנחל ולקרב את איכות 
המים הזורמים בערוץ לזו שהייתה לפני זיהום המקור (נ' קשת, מידע 

אישי). 
צפוי  המדבר  בנווה  העתידי  המצב  תתממש,  זו  תוכנית  אם  והיה 
לאפשר את תחילת השיקום האקולוגי באתר, כולל שיקום הצמחייה. 
עין  נווה  צמחיית  על  המידע  בסיס  אמורים  זו,  זהירה  תחזית  לאור 
עקב  שהתרחשו  בה  השינויים  על  המידע  וכן  ובעבר,  בהווה  בוקק 
העבודה  הנחת  ורלוונטיים.  שימושיים  להיות  הסביבתיות,  התמורות 
ומעקב  גיסא  מחד  הקיים  המצב  תיעוד  על  התבססות  שמתוך  היא 
ניתן לגבש המלצות לשימור  גיסא,  בדיעבד (retrospective) מאידך 
מגוון הצמחייה בנווה המדבר. בהתאם לכך הוגדרו המשימות לעבודה 

הנוכחית: 
תיעוד המצאי העכשווי של מיני הצמחים באופן שיאפשר השוואה  	·

ועדכון עתידיים, 
שחזור רשימת הצמחים ההיסטורית על ידי איתור מידע מן העבר,  	·

במידת האפשר,
בחינת השינויים בהרכב הצמחייה בהקשר המלחת המים וחדירת  	·

מינים זרים, 
מתן המלצות לניטור הצמחייה, להשבת מינים ולמניעת פלישה של  	·

צמחים זרים.
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2. שיטות וחומרים

2.1 פריסת סקר השדה בזמן ובמרחב
 2019–2003 השנים  בין  בוצע  בוקק  עין  נווה  צמחיית  סקר שדה של 
השטחים  בכל  הצמחים  דגימות  איסוף  מסלולי  בפריסת  (א)  כדלקמן: 
הנגישים של האתר ובמבחר מועדים מייצג מבחינת התנאים להתפתחות 
הצמחים (עונות שונות, שנים שונות מבחינת כמות המשקעים ואירועי 
השיטפונות); (ב) באיסוף דגימות הצמחים בשני הפוליגונים העיקריים 
של  השונים  הגידול  בתי  ואת  הנוף  יחידות  את  המייצגים   (2 (איור 
נווה המדבר. יש לציין, שלא נכללה בתחום סקר השדה מניפת הסחף 
ההיסטורית של נחל בוקק (איור 1), מכיוון שבמהלך הפיתוח התיירותי 

של עשרות השנים האחרונות לא שרדו בה בתי גידול טבעיים. 

EB1
נחל בוקק

נווה עין בוקק

  

נואיתעין 
EB2

נווה עין בוקק

שני הפוליגונים העיקריים, נחל בוקק )EB1( ועין נואית )EB2(, שבהם  איור 2: 
בוצע סקר הצמחייה בנווה עין בוקק  

2.2 תיעוד וזיהוי של מיני הצמחים
 (floristics) המחברים הקפידו בסקר השדה על כללי חקר הצמחייה 
המקובלים אצל הבוטנאים בעולם זה מאות שנים: (א) עריכת גיליונות 
הקיימות  הדגימות  עם  השוואה  המאפשר  עקיב  כתיעוד  עשבייה 
באוספים, זיהוי מעבדתי בעזרת מכשור אופטי ובחינה טקסונומית חוזרת 
בכל עת (כולל שימוש בכלים חדשניים); (ב) הגדרת דגימות הצמחים 

 dichotomous – על פי מגדירים מדעיים מעודכנים (מגדירי ֲחלּוָפַתיִם
הצמחים  באוסף   (3 (איור  העשבייה  גיליון  כל  הפקדת  (ג)   ;(keys
 .(voucher specimen) הלאומי לשימור וביקורת בתור שֹוָבר ֵמִעיד
עין  נווה  צמחי  את  המתעדים  העשבייה  גיליונות  המחברים,  מבחינת 

בוקק הם תוצר מחקר חשוב לא פחות מהסיכום הכתוב. 

        
הלאומי  הצמחים  באוסף  שהופקדו  העשבייה  גיליונות  של  דוגמאות  איור 3: 
באוניברסיטה העברית בירושלים שבהם מתועדים צמחי נווה עין בוקק: 

יחנוק המדבר )ימין( וכף-חתול שרועה )שמאל(

   
2.3 דירוג המינים לפי השפע 

 DAFOR) מיני הצמחים דורגו בסקר השדה על פי סולם בן חמש דרגות
scale) המקובל בגרסאות השונות בסקרי הצמחייה. הגרסה של פאלמר 
בעבודה  ליישום  שנבחרה  זו  היא   (Palmer et al., 1995) ועמיתיו 
הנוכחית (טבלה 1). מבחינת מחברי הדוח, הסולם של פאלמר מתאים 
משני הנימוקים העיקריים: (א) כל משתנה איכותי בדיד הוגדר בו באופן 
 ;(ordinal scale) סֹוֵדר  בסולם  הדירוג  למהות  בהתאם  כמותי  לא 
(ב) בסולם קיימת גם הגדרה של מין נעדר (absent) – מצב משמעותי 

מאוד למשימות שנקבעו בעבודה זו (פרק 1). 

סולם הדירוג להערכת השפע של המינים בסקר השדה  טבלה 1: 

)Palmer et al., 1995 על פי(   

Density Score Description

Abundant 5
Dominant or co-dominant in one or more common 

habitats

Frequent 4
Easily seen or found in one or more common habitats 

but not dominant in any common habitat

Occasional 3 Widely scattered but not difficult to find

Infrequent 2
Difficult to find with few individuals or colonies but 

found in several locations

Rare 1
Very difficult to find and limited to one or very few 

locations or uncommon habitats 

Absent 0
Not found but found in a previous survey from the same 

or similar sites or was otherwise suspected to occur
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2.4 חומרים היסטוריים
החומרים ההיסטוריים, משנת 1848 ועד סוף שנות השמונים של המאה 
ה-20, ששימשו לדוח הנוכחי הם: (א) מידע מן העבר על מצאי צמחי 
אצל  או  בארכיונים  המקצועית,  בספרות  מתועד  אשר  בוקק  עין  נווה 
בוטנאים בארץ; (ב) גיליונות העשבייה השייכים לנווה עין בוקק מאוסף 
הצמחים הלאומי באוניברסיטה העברית בירושלים או מידע על גיליונות 
באוספים  הנמצאים  הצמחים  דגימות  של  ממוחשבים  ממאגרים  כאלה 

בחוץ לארץ.
נתוני סקר השדה,  עם  המידע ההיסטורי  כדי לאפשר את השוואת 
הומרו במקרים לא מעטים השמות המדעיים של המינים מאלה שהיו 
ההמרה  העכשווית.  בטקסונומיה  המקובלים  לאלה  בעבר  בשימוש 
דנין   ;1948 ואחרים,  (איג  לדורותיה  בוטנית  ספרות  בעזרת  בוצעה 
1998; פרגמן  1977; פינברון-דותן ודנין,  2019; זהרי,  ופרגמן-ספיר, 
 (Post and Dinsmore, 1932/1933 ;Danin, 2004 ;1999 ,ואחרים
 EuroMed) מעודכנים  מקוונים  טקסונומיים  במקורות  ובשימוש 
בוצעה  מהמקרים  בחלק   .(  PlantBase, 2018; Plant List, 2018
גם השמות העבריים  הגדרה מחודשת של הדגימות מן העבר. עודכנו 

של הצמחים (שמות, 1999, 2003).
שתי הארות מתודיות מתבקשות בהקשר החומרים ההיסטוריים:

מכיוון שאוסף הצמחים הלאומי באוניברסיטה העברית בירושלים  א. 
ידני,  חיפוש  בעיקר  לבצע  נאלצנו  מאוד,  חלקי  באופן  ממוחשב 
כצמחי  הידועים  מינים  של  מסוימות  בקבוצות  התמקדנו  ולכן 
לחים  גידול  בתי  של  צמחים   :(Danin, 2004) המלח  ים  חבל 
(כולל מליחים), צמחי הרשימה האדומה הלאומית ומינים נדירים 
נוספים (פינברון-דותן ודנין, 1998; שמידע ופולק, 2007; שמידע 
ואור,  (שמידע  סודני  ממוצא  ועצים  וכן שיחים   ,(2011 ואחרים, 
Shmida and Aronson, 1986 ;1983). יש לציין, שגם חיפוש 

מוגבל זה דרש עיון בכמה אלפי גיליונות העשבייה.  
במרבית מאגרי המידע הממוחשבים של אוספי צמחים בחוץ לארץ  ב. 
(מלבד Botanic Garden Edinburgh) לא נמצא מידע על צמחי 
עין בוקק (נבדק ב-2018). לכן מאגרים אלה לא מופיעים ברשימת 
המקורות, אך ראוי לציין לפחות את חלקם: הגן הבוטני בלונדון, 
בפריז,  הטבע  מוזיאון  ירדן,  ממלכת  של  הלאומית  העשבייה 
העשבייה באוניברסיטת וינה. יש להעיר שמקורות המידע הִסְפָרתי 
בתהליך  עדיין  הם  גם  לארץ  בחוץ  צמחים  אוספי  של  (דיגיטלי) 

הקמה והשלמה.

2.5 הצגת תוצאות העבודה
בהתאם למשימות שהוגדרו לעבודה (תת-פרק 1.3), תוצאותיה מוצגות 
רק  לא  לשמש  שאמורה  א')  נספח  להלן,  (ראו  השוואתית  בתבנית 
לסיכום כולל של תמונת מצב על פי המחקר הנוכחי, אלא גם לעדכון 
ולניטור עתידיים של צמחיית נווה עין בוקק. משום כך, ולאור ההבהרות 
בהצגת  להדגיש  הצורך  עלה   ,(2.4–2.3 (תת-פרקים  לעיל  המתודיות 
תוצאות העבודה את ההבדל בין העדר המין על פי סקר השדה, שבוצע 
באופן מקיף עד כמה שניתן, לבין חוסר מידע על המין על פי הסקירה 
מינים  עתידיות.  להשלמות  מקום  משאירה  זאת  שבכל  ההיסטורית, 
שלא אותר לגביהם לעת עתה מידע היסטורי מנווה עין בוקק, מצוינים 

בתוצאות העבודה בסימן "לא" – not sign (¬), להבדיל מסימנים של 
תוצאות סקר השדה – "אפס" (העדר המין באתר כולו) ו"מינוס" (אי-

הימצאות המין בפוליגון). נוכחות המין באתר ללא דירוג השפע מסומנת 
בתוצאות סקר השדה באות הלטינית וי (v), וכך מסומנים גם הצמחים 
שאותר לגביהם מידע היסטורי השייך לעין בוקק. מקרא לסימון מעמד 
המין בהצגת תוצאות העבודה מרוכז בטבלה 2. המינים שיש בהם עניין 
מבחינת שימור המגוון הביולוגי של נווה המדבר (צמחים של בתי גידול 
פולשים)  זרים  וצמחים  הלאומי  האדום  בספר  רשומים  צמחים  לחים, 

מסומנים בתוצאות העבודה כפי שהוגדר בטבלה 3.

מקרא לסימון מעמד המין בהצגת תוצאות העבודה  טבלה 2: 

סימוןתוצאת העבודה

vתיעוד באתר בסקר השדה, ללא דירוג השפע

0אי-הימצאות באתר לעומת המידע ההיסטורי

1, 2, 3, 4, 5 )*(דרגת השפע בפוליגון מוגדר של סקר השדה

–אי-הימצאות בפוליגון מוגדר של סקר השדה

vאיתור של מידע היסטורי השייך לאתר

¬אי-איתור של מידע היסטורי השייך לאתר 

* על פי טבלה 1

מקרא לסימון קבוצות הצמחים בהצגת תוצאות העבודה טבלה 3: 

סימוןקבוצת צמחים

שם עברי בכחולמינים של בתי גידול לחים, כולל מליחים

Scientific name in redמינים באיום הכחדה או נדירים מאוד בישראל

Scientific name in violetמינים זרים שחדרו לבתי גידול טבעיים

2.6 תצפיות נוספות ופעולות ניסיוניות
לכך  ובהתאם  המדבר,  נווה  של  הצמחייה  בלימוד  בעיקר  עוסק  הדוח 
השיטות שהותוו לעיל ותוצאות העבודה המוצגות להלן. עם זאת לצורך 
על  מסתמכים  אנו  הממשק  המלצות  וגיבוש  העבודה  בתוצאות  הדיון 
גודל  הערכת  כגון:  מסוימות,  ניסיוניות  פעולות  ועל  נוספות  תצפיות 
צמחים  של  ריבוי  מאוד,  ונדירים  מאוימים  מינים  של  האוכלוסיות 
הבהרות  ועוד.  באתר  ושתילתם  בוקק  עין  בנווה  שנכחדו  נבחרים 

מתודיות במקרים אלה ניתנות לפי הצורך לצד המידע המובא.   

3. תוצאות ודיון

השדה  סקר  נתוני  לצד  העבודה  בתוצאות  הוצג  היסטורי  בוטני  מידע 
(נספח א', מופיע אחרי רשימת המקורות). למען אחידות המידע המוצג, 
עם   (Danin, 2004) אחד  מקור  לפי  מובאים  המדעיים  השמות  כל 
ברשימת  הצורך.  לפי   (2019 ופרגמן-ספיר,  (דנין  עקיבים  עדכונים 
הצמחייה של נווה עין בוקק הכוללת את נתוני סקר השדה ואת המידע 
עילאיים  צמחים  מיני   193 מופיעים  א')  (נספח  יחד  גם  ההיסטורי 
ו-11  המלח  ים  לחבל  ילידיים  מינים   182 מהם   ,(vascular plants)

מינים זרים לאזור ולישראל בכלל. 
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3.1 מינים ילידיים: טקסונומיה וצורות חיים 
המינים הילידיים הם הרוב המוחלט בצמחיית נווה המדבר – 94.3%. 
כול  ראוי להתייחס ראשית  בניתוח הרכב הצמחייה של האתר  כן  על 
בוקק  עין  צמחי   (Danin, 2004 (לפי  הטקסונומית  מהבחינה  אליהם. 
המינים  של   69.8% כאשר  שונות,  משפחות   40 מייצגים  הילידיים 
שייכים לעשר המשפחות הראשונות מבחינת עושרן הטקסונומי (טבלה 
4). יש לציין, שחמש המשפחות העליונות בטבלה 4 הן גם המשפחות 
העשירות ביותר במינים בצמחיית המדבריות של המזרח התיכון בכלל 
מינים  ובשיעור  כמעט  זהה  משפחות  בסדר  וזאת   ,(Shmida, 1985)
דומה מאוד. הדבר מרמז על כך שנווה המדבר, על אף הייחודיות של 

בתי הגידול שבו, הוא חלק ממערכת ביוגיאוגרפית רחבה יותר. 

ייצוג טקסונומי של צמחים ילידיים בנווה עין בוקק:   טבלה 4: 
עשר המשפחות העשירות ביותר   

 Familyמשפחה

(Danin, 2004)*
מספר
המינים

שיעור )%(
במינים הילידיים

Compositae2714.8ָמְרָּכִבים

Gramineae2111.5ְּדָגִנִּיים

Chenopodiaceae179.3ִסְלִקִּיים

Cruciferae179.3ַמְצִליִבים

Papilionaceae105.5ַּפְרְּפָרִנִּיים

Boraginaceae84.4ִזיָפִנִּיים

Caryophyllaceae84.4ִצָּפְרִנִּיים

Resedaceae73.8ִרְכָּפִתִּיים

Zygophyllaceae73.8זּוָגִנִּיים

Scrophulariaceae52.7ֹלָעִניִתִּיים

המחברים מכירים את החידושים הטקסונומיים במשפחות הצמחים שהתפרסמו   *
בעשור וחצי האחרונים, אך מעדיפים להסתמך על מקור אחד למען עקיבות 

ואחידות בהצגת המידע.

   
החיים  צורות  פי  על  בוקק  עין  הילידיים של  הצמחים  התפלגותם של 
(בעקבות פינברון-דותן ודנין, 1998) מוצגת באיור 4, המראה שקרוב 
מיני   85 מתוך  חד-שנתיים.  צמחים  הם  האתר  של  מהמינים  למחצית 
לחים,  גידול  לבתי  שייך  בלבד  אחד  מין  בוקק  עין  של  החד-שנתיים 
של  מינים  הם  כ-80%  האתר  של  הרב-שנתיים  העשבים   51 ומתוך 
לנווה  זאת  יובשניים. האם כל הצמחים הללו שייכים בכל  גידול  בתי 
המדבר? התשובה החיובית נתמכת בתוצאות מחקרי הצמחייה של נאות 
נווה  של  האקולוגי  במחקרים שהפסיפס  נמצא  שונות.  ביבשות  מדבר 
בתי  לצד  למחצה  וצחיחים  צחיחים  גידול  מבתי  מורכב  ככלל  מדבר 
 Abd El-Ghani and Fawzy,) הן במצרים  גידול לחים. כך הדבר 
 Felger et al., 1992; Fisher) 2006) והן בארצות הברית ובמקסיקו
and Betz, 2016). הצמחים המדבריים הם החלק הניכר ביותר בנאות 
ובאפריקה   (Franco-Vizcaíno et al., 2007) באמריקה  המדבר 
(Salama et al., 2018) – עד למחצית מכלל המינים ואף מעבר לכך. 
קרוב   (46.7%) הילידיים  בוקק  עין  צמחי  בין  החד-שנתיים  שיעור 
למשל  בעולם,  שונים  באזורים  מדבר  בנאות  זו  קבוצה  של  לשיעורה 
בנווה המדבר באריזונה (Felger et al., 1992), שם הם 52.5% מכלל 

הצמחים המקומיים. 

התפלגות הצמחים הילידיים של נווה עין בוקק על פי צורות החיים  איור 4: 

3.2 מידע היסטורי במבחן של סקר שדה עכשווי
שמאמצע  בתקופה  בוקק  בנחל  הסיירים  של  המרשים  הייצוג  למרות 
המאה ה-19 עד לאמצע המאה ה-20 (תת-פרק 1.2), לא אותרה רשימת 
מינים המייצגת את עושר הצמחייה באתר. אולם העדויות הספרותיות 
 1948 שנת  ועד   1848 שמשנת  בתקופה  בוקק  עין  נווה  צמחי  על 
 Eig, 1927, 1938, 1955;  ;1982 קושניר,   ;1956  ,1934, (אהרנסון 
 Lynch, 1849; Post, 1893; Post and Dinsmore, 1932/1933;
Saulcy, 1854; Tristram, 1865), אף על פי שהן מפוזרות וחלקיות, 
משמשות בכל זאת מידע היסטורי חשוב על צמחי עין בוקק בעידן זה 
(איור 5). על פי תוצאות העיון בחומרים ההיסטוריים, התברר שמאז 
קום מדינת ישראל ועד תחילת שנות השמונים נווה עין בוקק כמעט שלא 
זכה לתשומת לב בפרסומים העוסקים בצומח של חבל ים המלח בכלל 
ויזל,   ;1977  ,1971 (דנין,  בפרט  האזור  של  המדבר  נאות  ובצמחיית 
 Shmida and Aronson,  ;1983 ואור,  1980; שמידע  זהרי,   ;1971
1986). מידע על מינים בודדים מצמחי עין בוקק באותה תקופה אותר 
 Zalkow et al.,  ;1963 ורחט,  (טס  הרפואה  בתחום  במאמרים  רק 
1978) או בנושאים זואולוגיים (Freidberg, 1974). רישומי הסיורים 
הבוטניים בנחל בוקק של מימי רון (1980), אבי שמידע (1982) ונטע 
אור (1982), הם כנראה התיעוד הכתוב היחיד מסוף שנות הארבעים 
ועד סוף שנות השמונים של המאה הקודמת. תיעוד זה שימש גם לאזכור 
צמחי עין בוקק בסקר הנוף של מדבר יהודה הדרומי (מרקוס, 1984). 

אשל מרובע מופיע בנחל בוקק בפרטים בודדים בלבד, אך הוא תועד  איור 5: 
באתר עוד בשנת 1908 על ידי אהרן אהרנסון          
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אינם  בוקק  עין  נווה  צמחי  על  ההיסטוריים  שהנתונים  פי  על  אף 
השדה  סקר  נתוני  עם  מסוימות  השוואות  מאפשרים  הם  מושלמים, 
הסקירה  תוצאות  כמה  עד   – השאלה  עולה  הכול  לפני  העכשווי. 
ההיסטורית שנערכה מייצגות את צמחיית עין בוקק? שאלה זו חשובה 
כשלעצמה בהקשר העבודה הנוכחית, אך יש לה עניין גם מעבר לכך. 
כזו היא הראשונה לגבי אתר כלשהו  ידיעת החוקרים, סקירה  למיטב 
בארץ. על פי התוצאות (נספח א'), המידע ההיסטורי שאותר כולל 81 
מינים ילידיים לעומת 164 מינים כאלה שתועדו בסקר השדה. הצלבת 

הנתונים מראה את התמונה המוצגת בטבלה 5.

הצמחים הילידיים של נווה עין בוקק: מידע היסטורי לעומת  טבלה 5: 
נתוני סקר שדה    

קבוצת הצמחים
מספר 
המינים

שיעור )%( 
במינים הילידיים

מינים שתועדו בסקר שדה,
אך לא נמצא לגביהם מידע היסטורי

10155.5

מינים שתועדו בסקר שדה 
ונמצא לגביהם גם מידע היסטורי

6334.6

מינים שאותר לגביהם מידע היסטורי,
אך לא נמצאו בסקר שדה

189.9

182100סך הכול

 
נקל להניח בנוגע לרשימה של 101 הצמחים הילידיים שנמצאו בסקר 
השדה אך לא אותר לגביהם מידע מן העבר (נספח א', טבלה 5), שאין 
בה כדי להצביע על מינים חדשים בנווה עין בוקק (כלומר מינים שהגיעו 
לאתר בעשורים האחרונים). מכיוון שלא ידוע על סקר צמחייה נרחב 
לא  פשוט  הללו  שהצמחים  גבוהה  היתכנות  קיימת  בעבר,  בוקק  בעין 
תועדו באתר לפני סקר השדה העכשווי, או שהמידע ההיסטורי עליהם 
עדיין לא אותר (ראו למשל מגבלות החיפוש באוספים, תת-פרק 2.4). 
ב-15 השנים  בוקק  בעין  הילידיים שתועדו  בחינת רשימת המינים 
תומכת  א'),  (נספח  היסטורי  מידע  לגביהם  נמצא  לא  אך  האחרונות 
בהנחה שהרוב המוחלט של הצמחים בה הם מינים שהיו קיימים בנווה 
המדבר ובסביבתו גם לפני כן, וזאת בסבירות גבוהה. בין 101 הצמחים 
עשבים  הם   (20.8%) ו-21  חד-שנתיים  מינים   (65.3%)  66  – הללו 
רב-שנתיים של בתי גידול יובשניים. לתיעוד מקיף של צמחים כאלה 
שקרוב  סקר  מתאימות,  ובשנים  מוגדרת  בעונה  ממוקד  סקר  דרוש 
לוודאי לא בוצע בעבר בנווה עין בוקק. נוסף לכך יש להזכיר שחיפוש 
ידני בעשבייה הלאומית (תת-פרק 2.4) נגע באופן מוגבל בצמחים חד-

שנתיים ובעשבים רב-שנתיים. 
עם זאת במה שקשור לעצים, שיחים וגם בני שיח, השוואת הרכב 
הצמחים שתועדו בסקר השדה לעומת הרכב המינים שאותרו בסקירה 
ההיסטורית, מראה תמונה אחרת. מספר המינים של העצים והשיחים 
הילידיים במידע ההיסטורי על צמחי נווה עין בוקק גדול מזה שתועד 
בסקר השדה, ומספר המינים של בני השיח המתועד באתר בעבר קטן 
רק ב-25% מזה שנמצא בסקר העכשווי (איור 6). יתר על כן, הסקירה 
ההיסטורית של צמחי עין בוקק, על כל מגבלותיה שצוינו לעיל, אפשרה 
לאתר 18 מינים של צמחים שלא נמצאו בסקר השדה (נספח א', טבלה 
5), ביניהם 3 מינים (16.7%) השייכים לבתי גידול לחים. כמו כן על 
5), 63 ממיני הצמחים שתועדו  א', טבלה  (נספח  פי תוצאות העבודה 

בנווה המדבר בעבר נמצאים בו גם בהווה, מתוכם 11 מינים האופייניים 
לבתי גידול לחים (כולל מליחים), רובם צמחים הבולטים בנוף הנחל עד 
היום. כל הנתונים הללו מדגישים כי סקירה היסטורית של צמחיית אתר 
שימור  למטרות  חשוב  מידע  לספק  ויכולה  אפשרית,  אכן  היא  מסוים 

המגוון הביולוגי. 

הצמחים הילידיים של עין בוקק על פי צורות החיים: נתוני סקר שדה  איור 6: 
לעומת מידע היסטורי

3.3 מינים באיום הכחדה או נדירים מאוד בישראל
 7 נווה עין בוקק (נספח א') מופיעים  ברשימת הצמחים הילידיים של 
שמידע   ,2007 ופולק,  (שמידע  הלאומי  האדום  בספר  הנזכרים  מינים 
ואחרים, 2011) – צמחים באיום הכחדה או נדירים מאוד בארץ (טבלה 
6). שלושה מהם שייכים לבתי גידול לחים (כולל מליחים): אוכם חד-
ביתי, כף-חתול שרועה ופלומית בובה. ארבעה נוספים – מלענן שעיר-
של  מינים  הם   – מצוי  ותלת-מלען  ים-המלח  קדד  קצר,  ציצן  גלומה, 
בתי גידול יובשניים האופייניים למדבר. שלושת המינים של הקבוצה 
מידע  גם  לגביהם  ונמצא  השדה  בסקר  שתועדו  צמחים  הם  הראשונה 
היסטורי, לעומת ארבעת המינים של הקבוצה השנייה שאותרו בנווה 
(ראו  זה מחזק את הטענה  נתון  בוקק רק בסקר השדה העכשווי.  עין 
נווה  של  הגידול  בתי  כל  את  המקיף  בוקק  עין  צמחיית  שסקר  לעיל) 
המדבר, כולל יובשניים, לא נערך בעבר. ראוי לציין שבין 18 המינים 
שלא נמצאו בסקר השדה אך אותר עליהם מידע היסטורי (נספח א'), 

אין צמחים הנזכרים בספר האדום.
    

מיני צמחים באיום הכחדה או נדירים מאוד בישראל שתועדו  טבלה 6: 
בסקר השדה בנווה עין בוקק והערכת גודל אוכלוסיותיהם    

צורת חייםשם עברי
מעמד 

בספר האדום 
הערכת גודל 
האוכלוסייה

עשרות פרטיםבאיום, VUשיחאוכם חד-ביתי

פרטים בודדים*באיום, VUרב-שנתיכף-חתול שרועה

פרטים בודדיםנדיר מאודחד-שנתימלענן שעיר-גלומה

עשרות פרטים**באיום, VUרב-שנתיפלומית בובה

עד 20 פרטיםבאיום, VUרב-שנתיציצן קצר 

פרטים בודדיםנדיר מאודחד-שנתיקדד ים-המלח 

עד 20 פרטיםנדיר מאודחד-שנתיתלת-מלען מצוי

כתם בגודל של מ"ר ספורים, אין אפשרות להבדיל בין הפרטים.   *
לפי המצב בשנת 2019 לאחר הפעולה להשבת המין לנחל בוקק.  **



א' בלכר,  מ' בלכר8      

יש להדגיש, שכל המינים הנזכרים בספר האדום הלאומי שנמצאו בעין 
עשרות  על  עולה  אינו  באתר  אוכלוסיותיהם  שגודל  צמחים  הם  בוקק 
פרטים (טבלה 6). אחד ממינים אלה – פלומית בובה, נזכר לעיל (ראו 
טבלה 6 והערות לנספח א'). שני מינים נוספים מצמחי עין בוקק אשר 
באיום הכחדה בארץ – כף-חתול שרועה וציצן קצר – שניהם תועדו 
בסקר השדה באזור עין נואית בלבד כאוכלוסיות מצומצמות מאוד. כף-
חתול שרועה (איור 7) נמצאה בכתם אחד בגודל של מטרים מרובעים 
בודדים במתחם עין נואית, מעיין חרב זה שנים רבות. ייתכן שקיים קשר 
וגטטיבי בין הגבעולים של כף-חתול שרועה בכתם המדובר, ולכן לא 
ניתן להפריד בין הפרטים ולספור אותם. נציין שפחות מ-20 פרטים של 
ציצן קצר (איור 8) נמצאו גם כן בשטח מוגבל של עשרות מ"ר בודדים. 
באזור ים המלח ציצן קצר תועד עד כה רק בצפון החבל – לפני כארבעה 
עשורים ליד ִח'רבת מזין (מצד קדרון) בקצה הדרומי של שמורת עינות 
צוקים (שמידע ואחרים, 2011) ולפני כעשור וחצי ליד העלייה למצוקי 

דרגות (הצמחים בסכנת הכחדה, 2019; תצפית של מ' רון).

איור 7:  כף-חתול שרועה. ציור: אירנה בלכר © 2016   

ציצן קצר בנווה עין בוקק )קרוב לעין נואית( איור 8: 

 

3.4 מידע על הכחדה מקומית כסימוכין להשבה
כפי שצוין לעיל, בסקירה ההיסטורית של צמחי נווה עין בוקק אותרו 
שני  ביניהם  א'),  (נספח  השדה  בסקר  נמצאו  שלא  צמחים  מיני   18
מינים מעוצים של בתי גידול לחים – הרדוף הנחלים וערבה מחודדת, 
למחצה.  צחיחים  גידול  לבתי  לשייכו  שניתן  מצוי,  שיזף   – נוסף  ועץ 
מזווית הראייה  כול  מינים אלו מתבקשת ראשית  התייחסות לשלושת 
של שיקום עין בוקק, מפני שמדובר בצמחים בעלי מאפיינים חשובים הן 
מבחינת מבנה הנוף של הנחל והן מבחינת תפקוד המערכת האקולוגית 

של נווה המדבר. 
 Balée,) בעבר  הנוף  מצב  על  עדות  נדרשת  אקולוגי  לשיקום 
2006), ובחוגים המקצועיים קיימת הסכמה שהבנת עברה של המערכת 
שיקום   .(Swetnam et al., 1999) בה  לטיפול  מועילה  האקולוגית 
אקולוגי הוא לא רק פעולה לאישוש נתמך של המערכת, אלא גם עשייה 
 Balaguer) לשם התאוששותה המכוונת בהתאם לסימוכין היסטוריים
אפילו  אקולוגית,  מערכת  של  ממורשת  התעלמות   .(et al., 2014
במקרים שבהם מידע היסטורי הוא מועט, פירושה עיסוק לא בשיקום 
אלא בדבר-מה אחר (Higgs et al., 2014). מערך סימוכין היסטוריים 
הוא העיקרון המבדיל בין שיקום אקולוגי לבין ייצור ועיצוב של מערכות 
 Balaguer et) האקולוגית  ההנדסה  לתחום  המשתייכים  אקולוגיות, 
al., 2014). משום כך אחת המטרות של עבודה זו הייתה לספק סימוכין 
היסטוריים על עולם הצמחים של עין בוקק. יעד ההמשך הוא שימוש 
בידע ההיסטורי כאחד היסודות לשיקומו האקולוגי של נווה המדבר תוך 
כדי אימוץ גישה פרגמטית ומציאותית, כלומר – להסתמך על עדויות מן 
 Balée, 2006; Egan) העבר לא כתבנית קשוחה אלא כקווים מנחים

.( and Howell, 2001; Higgs et al., 2014
על פי הגישה המעשית שהותוותה לעיל, לא רק שיזף מצוי אלא גם 
הרדוף הנחלים וערבה מחודדת, כצמחים ילידיים של חבל ים המלח על 
שני צדדיו (Danin, 2004), הם מינים ראויים לתוכנית שיקום אקולוגי 
עתידית בנווה עין בוקק, זאת אף שקיימים סימני שאלה לגבי התיעוד 
ההרדוף  נזכרים  שבו  היחיד  המקור  בוקק.  בעין  הללו  המינים  של 
 .(Tristram, 1865) טריסטרם  של  ספרו  הוא  בוקק  בנחל  והערבה 
למינים אלה לא נמצא תיעוד מעין בוקק באוספים הבוטניים, והסיירים 
שביקרו באתר לפני טריסטרם ואחריו (תת-פרק 1.2) לא מציינים את 
הצמחים הללו. אולם בממצא הארכיאולוגי מנווה עין בוקק מהתקופה 
של  עצה  שרידי  בין  הנחלים  הרדוף  בוודאות  זוהה  הרומית-ביזנטית 
מבנה עתיק (Liphschitz and Waisel, 1993). ההרדוף אינו מותאם 
ליבוא העצה שלו לצורכי בנייה, אפילו לא מהצד השני של ים המלח, 
ספורים  סנטימטרים  של  בעובי  גזעים  בעל  בשיח  שמדובר  מכיוון 
הארכיאולוגי  בממצא  הנפוץ  למשל,  באשל  חסרים  לא  כאלה  (ענפים 
שייכים  הרדוף  של  העתיקים  שהשרידים  הסבירות  כן  על  באתר). 
גבוהה מאוד. התיעוד הארכיאולוגי  עין בוקק היא  לצמח שגדל בנווה 
מרמז על היתכנות שהרדוף הנחלים היה חלק מהצמחייה הטבעית בנחל 
עבודה  חורגת מתחום  ההיסטורי המרתק  בנושא  הדיון  בוקק. הרחבת 
זו. נסתפק כאן באמירה כללית על כך שניתן למצוא נימוקים עקיפים 
שתומכים גם באפשרות של נוכחות עצי ערבה בנווה עין בוקק בימים 
עברו. טיעון כזה עולה מתוך מבט השוואתי על צמחיות נאות המדבר 

באזור ים המלח. 
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3.5 מינים זרים לאזור ים המלח ולישראל בכלל
תופעת הצמחים הזרים הפולשים באזור ים המלח התפתחה רק ביובל 
השנים האחרון (בלכר, 2016), ובעין בוקק צמחים כאלה לא היו ידועים 
עד שנות השמונים של המאה הקודמת. על פי מקור הגעתם (טבלה 7), 
רוב המינים הזרים בצמחיית עין בוקק (נספח א') הם הצמחים השתולים 
2016). העצים  ואחרים,  (בלכר  בגינות המתחם התיירותי בוקק-זוהר 
הידועים  מהמינים  בעיקר  הם  ובסביבתו  בוקק  בנחל  הנובטים  הזרים 
היטב כפולשים בחבל ים המלח (בלכר, 2016; בלכר ובלכר, 2005) – 

דקל הוושינגטוניה, פיקוס בנגלי, פיקוס קדוש ושיטת עלי-ערבה. 
       

חלוקת הצמחים הזרים של נווה עין בוקק לפי מקור הגעתם   טבלה 7: 

מקור הגעת הצמחים  
מספר 
המינים

שיעור )%(
בצמחים הזרים 

763.6*צמחי נוי מיובאים

צמחים שהגיעו לארץ ולחבל ים המלח בהכנסה 
לא מכוונת

327.3

צמח מרעה מיובא לארץ שהגיע לחבל ים המלח 
בהכנסה לא מכוונת

19.1

11100סך הכול

* בהם: עצים – 5, שיח – 1, רב-שנתי – 1 

חשוב להדגיש, שלנחל בוקק חדרו לא רק צמחי הנוי הזרים השתולים 
כגון  הטבע,  לשמורת  הסמוך  התיירותי  במתחם  פרטים  במאות 
2016), אלא גם צמחים זרים הנטועים  הוושינגטוניה (בלכר ואחרים, 
בגינות הנוי השכנות בעשרות פרטים ולא יותר כמו לחן לביד, וצמחים 
(בלכר  בלבד  בודדים  כפרטים  בוקק-זוהר  במתחם  לגינון  המשמשים 

ואחרים, 2016), כמו פיקוס קדוש.
במהלך ניטור הצמחייה בנווה עין בוקק תועדו לאחרונה (ספטמבר 
2019) בחלקו התחתון של נחל בוקק עשרות פרטים הגדלים פרא של 
הזרים  הצמחים  אחד   ,(9 (איור  משתרע  סוקולנט   – רגלני  ססוביום 
המלח  ים  ובאזור  בוקק-זוהר  במתחם  הנוי  צמחי  בין  ביותר  הנפוצים 
בארץ.  גר  כצמח  זה  מין  של  הראשון  בתיעוד  מדובר  למעשה  בכלל. 
יש לציין, שהפרטים של הססוביום התבססו במים שמליחותם מגיעה 
ל-5,000 מגכ"ל: במי המעיין המזוהם הנתפסים לצינור במעלה הנחל 

(פרק 1) והמוזרמים במורד הנחל קרוב לכביש 90. 
 

     
ססוביום רגלני בנחל בוקק התחתון  איור 9: 

 ,(Bohley et al., 2017) ידוע כי ססוביום רגלני עמיד מאוד למליחות
זאת  לעומת  מפתיעה.  אינה  המזוהמים  בוקק  עין  במי  צמיחתו  ולכן 
10) שמקורם ביער  ההתפתחות בנחל בוקק של עצי הפיקוסים (איור 

הטרופי, היא מעבר לצפוי בסביבת מים מלוחים. 

איור 10:  פיקוס בנגלי בסביבת מעיין עין בוקק המזוהם   

עין בוקק מחדירת צמחי  נווה  ולנוף של  מניעת הנזק האקולוגי לטבע 
התיירותי  הפיתוח  לאור  בייחוד  הפרק  על  עומדת  האקזוטיים  הנוי 
שמקור  מכיוון  האחרונות.  בשנים  בוקק-זוהר  מתחם  שעובר  המואץ 
הבעיה נמצא בגינון, יש להתחיל את הטיפול במניעת פלישות ביולוגיות 
לבתי הגידול הטבעיים של האתר הנדיר והרגיש על ידי תכנון נכון של 

הגינות העתידיות ושינוי הרכב הצמחים בגינות הקיימות. 

4. המלצות ניטור וממשק

4.1 ניטור ארוך-טווח של צמחיית האתר 
מומלץ לערוך סקר שדה חוזר לניטור הצמחייה בנווה עין בוקק פעם 
בעשור בקירוב, בשנים שבהן יתקיימו באתר תנאים סביבתיים להופעת 
הספציפיות  השנים  או  השנה  לגבי  ההחלטה  את  מרבי.  מינים  עושר 
לכמות  בהתאם  אופרטיבי  באופן  לקבל  מוטב  חוזר  סקר  לביצוע 
הראשונית  ההתרשמות  ולפי  העונה  במשך  והתפלגותם  המשקעים 
של הבוטנאים מהתפתחות הצמחים באתר במועד עונתי מתאים. פרק 
הזמן המדויק בין הסקר האחרון לבין הסקר החוזר אינו עקרוני, ויכול 
להימשך גם תשע שנים ואפילו שתים עשרה, אולם מתבקשת עריכת 
סקר בר-השוואה לעבודה הנוכחית. נוסף למימוש ההמלצה על בחירת 
השנה המתאימה, נחוץ ליישם בסקר החוזר את שיטת התיעוד של מצאי 
כל  על  הסקר  ביצוע  פריסת  כגון   ,(2 (פרק  היבטיה  כל  על  הצמחייה 

עונות השנה, עריכת דגימות הצמחים כגיליונות עשבייה, ועוד.   
חשוב להדגיש, שהמשמעות של ביצוע סקר חוזר לתיעוד צמחיית 
שיכולים  חורגים  שינויים  בגילוי  בהכרח  לא  היא  בעשור  פעם  האתר 
וידוא   – להפך  (או  שנים  כעשר  לאחר  הצמחייה  בהרכב  להתרחש 
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ששינויים כאלה לא קרו). המהות העיקרית של סקר צמחייה חוזר היא 
ביצירת בסיס נתונים וכלי השוואתי לניטור הצמחייה בטווח ארוך של 

שנים רבות.    
לעומת סקר השדה, הסקירה ההיסטורית של צמחי עין בוקק למטרות 
ניטור אינה דורשת חזרות תקופתיות, אלא מתבקשת השלמת הנתונים 
לפי זמינות המידע. מידע על צמחיית נווה המדבר בעבר, נוסף למוצג 
כאן (נספח א'), ייתכן שקיים אך לא זמין לעת עתה (או שלא אותר עד 
כה). מידע זה אפשר לנסות ולהשלים בכל עת. ההשלמה עתידה להיות 
בת-ביצוע מתוך התבססות על ההתקדמות הצפויה במחשוב האוספים 

הבוטניים בארץ ובחוץ לארץ וגם המקורות הכתובים הרלוונטיים. 

4.2 מעקב הנוכחות של מינים נבחרים
נווה המדבר  ניטור ושימור הצמחייה של  זו הוא לימוד,  תחום עבודה 
(פרקים 1, 2), ומכאן השיטות שמומשו במהלכה וגם ההמלצות הניתנות. 
שמקובל  בנושאים  עוסק  אינו  הדוח  השיטות,  בתיאור  שצוין  כפי 
להגדירם במונחים "צומח" או "חברות צומח", ויש להוסיף לכך שגם 
עיסוק מעמיק באוכלוסיות נמצא מחוץ לתחום של חקר הצמחייה. אף 
על פי שאוכלוסיות צמחים נזכרות בדוח פעמים לא מעטות ואף ניתנות 
הערכות גודלן במקרים מסוימים, בכותרת של תת-פרק זה נכתב במכוון 
מעקב "הנוכחות של מינים" ולא ניטור אוכלוסיותיהם. זאת על מנת לא 

לחרוג מהתחום שנקבע לעבודה זו. 
בנווה עין בוקק מומלץ לבצע מעקב אחר נוכחות של כ-25 מינים 
נבחרים, שהם בעיקר אלה המסומנים בנספח א' בשלוש קבוצות: צמחים 
באיום הכחדה או נדירים מאוד בארץ (ראו גם טבלה 6), צמחים זרים 
גידול לחים  וכן חלק מהצמחים של בתי  גידול טבעיים,  שחדרו לבתי 
שלא נכללים בשתי הקבוצות הראשונות – המינים הילידיים שנפגעו, 
הערות  (ראו  בוקק  עין  מי  זיהום  בעקבות  הנחל  מנוף  היעלמותם  עד 
לנספח א'). התדירות המומלצת למעקב הנוכחות של המינים הנבחרים 

היא פעם בשנה לפחות. 
להערכה  להשתמש  מוצע  הנבחרים  המינים  שפע  אחר  למעקב 
בן חמש הדרגות  הדירוג  וסולם  (תבחינים)  ראשונית באמות המידה 
(טבלה 1), כפי שהם מיושמים בנספח א' בנוגע למצב שתועד בסקר 
השדה. דירוג הצמחים לפי השפע אמור להתייחס לצמחים הילידיים 
המאוימים או הפגועים ולצמחים הזרים הפולשים באופן אחיד מבחינה 
ההתייחסות  הביולוגי  המגוון  שימור  שמבחינת  פי  על  אף  מתודית, 
מטרת  הראשונה,  הקבוצה  לגבי  לחלוטין.  שונה  הקבוצות  לשתי 
המעקב היא לוודא שהמינים הילידיים הרצויים לא נעלמים מהאתר 
לפחות  או  נשמר  שלהם  היא שהשפע  החיובית  והציפיה   ,(11 (איור 
היא  ציפיית המעקב החיובית  בו. בקבוצה השנייה  ירידה חדה  שאין 
במגמה הפוכה – הפחתה בשפע המינים הזרים וייתכן שאף היעלמות 
של חלקם מהאתר בעקבות הממשק המוצע למניעת פלישות ביולוגיות 
מוסף.  ערך  גם  חזוי  המוצעת  לתוכנית   .(4.4 תת-פרק  להלן,  (ראו 
לעדכון  לתרום  צפויים  המעקב  למטרות  תקופתיים  בוטניים  סיורים 
שוטף של רשימת צמחי עין בוקק (נספח א'). למשל, לתיעוד מינים 
נוספים שיכולים להופיע באתר בעקבות השיטפונות, אך לא בהכרח 

להתבסס כמרכיב קבוע של צמחיית נווה המדבר.  

  

לנחל  אופייניים  היו  )למעלה(  מצויות  שערות-שולמית  של  מרבדים  איור 11: 
בוקק )2003(, אך לא נשאר מהם זכר )למטה( בעקבות המלחת המעיין 

והנביעות הקשורות אליו )2018, צילום חוזר באותו המקום(

ניטור אוכלוסיות בשיטות כמותיות, כולל מיפוי פרטיהם, מומלץ נוסף 
לתוכנית המינימום המוצעת לעיל, וזאת עבור רשימת מינים מצומצמת 
לפעולות  בהתאם  ולהתעדכן  המעקב  במהלך  להתגבש  שאמורה  יותר 
התנאים  לגבי  מסוימת  אי-וודאות  שקיימת  כיוון  עתידיות.  ממשק 
הפיזיים הצפויים בנווה המדבר, ובעיקר בנוגע לאיכות המים שיזרמו 
בנחל, בעייתי לקבוע רשימת צמחים מדויקת למעקב רב-שנתי מפורט. 
איתור  לכלול  חייב  בוקק  עין  בצמחיית  השינויים  ניטור  כך,  על  נוסף 
ססוביום  דוגמת  המדבר,  לנווה  לחדור  שעלולים  חדשים  זרים  מינים 

רגלני (איור 9) שתועד רק בשנה האחרונה.   

4.3 השבת מינים על סמך מידע היסטורי 
והן  בהרכב צמחיית האתר יכולים להתרחש שינויים הן בטווח הקצר 
בטווח הארוך, ולא בהכרח בהשפעת פעילות האדם, כי מדובר במערכת 
תמורות  כולל  בצמחייה,  שינוי  כל  לא  שכך,  מפני  ודינמית.  פתוחה 
שנגרמות על ידי האדם, מצריך פעולת ממשק שמירת הטבע ספציפית. 
אפשר להמחיש זאת בדוגמת שלושה מינים מצמחי עין בוקק. סוף מצוי 
נמצא בשנת 2019 בערוץ הנחל אחרי שנים של העדרותו, שאותה ניתן 
להסביר במליחות המים הגבוהה (ראו הערות לנספח א'). כאשר מצב 
המים השתפר באופן חלקי (פרק 1), הופיע המין מחדש ללא התערבות 
המדבר  נווה  מתחום  נעלם  מצויות  שערות-שולמית  השרך  ישירה. 
המושפע מהמלחת המים (איור 11). אולם מקור ליחידות ההפצה של 
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צמח זה קיים במרחק של כאלף מטרים מבתי הגידול שבהם הוא תועד 
בעבר (מ' בלכר, מידע אישי). בשל כך לא מוצע ממשק פעיל להשבת 
במקרה  רק  היזומה  השבתו  את  לשקול  מומלץ  הקרוב.  בטווח  השרך 
שהמין המדובר לא יתבסס בבתי הגידול המתאימים בנחל בוקק במשך 
הקודמים, הסבירות של  המינים  לעומת שני  תקופה של שנים מספר. 
הגעת זרעי חנק מחודד לנחל בוקק בהפצה טבעית היא נמוכה, כי לא 
ידוע על נוכחותו בסביבת האתר. השבת מטפס זה, שתועד בעין בוקק 

בעבר (נספח א'), רצויה לגיוון נוף הצומח בנחל.         
האדומה  ברשימה  הנכללים  הצמחים  לגבי  מוצע  פעיל  ממשק 
הלאומית, והוא אף מומש בנווה עין בוקק בנוגע לפלומית בובה (טבלה 
6) – מין שהיה נפוץ בנחל בוקק עד לפני כעשור וחצי (בלכר ובלכר, 
2011). פרטים של הצמח, שהונבטו וגודלו במשתלת שמורת עין גדי, 
נחל  של  הצפונית  בגדה  הנמצאות  הבנויות  הבריכות  בתחום  נשתלו 
בוקק וניזונות ממים מתוקים מוזרמים (בלכר, 2018). כתוצאה מפעולת 
צוות שמורת עין גדי, נוצרה בנווה עין בוקק בתנאים טבעיים למחצה 
בעת  הנחל.  לאורך  שנכחד   (12 (איור  המין  של  חדשה  אוכלוסייה 
שאיכות המים השתפרה בעקבות הזרמת מים מתוקים (פרק 1), עשרות 
בהפצה   (13 (איור  הנחל  בערוץ  התבססו  בובה  פלומית  של  פרטים 

מהצמחים השתולים בתחום הבריכות הבנויות. 

אחד הפרטים השתולים של פלומית בובה בתחום הבריכות הבנויות  איור 12: 
בגדה הצפונית של נחל בוקק וניזונות ממים מתוקים

פרטים של פלומית בובה בערוץ הנחל שהתבססו בהפצה מהצמחים  איור 13: 
השתולים בגדה ובעקבות שיפור באיכות המים הזורמים 

בוקק  עין  לנווה  המעוצים  המינים  שלושת  להשבת  ההיסטורי  הנימוק 
בהקשר  לעיל  ניתן   – מצוי  ושיזף  מחודדת  ערבה  הנחלים,  הרדוף   –
אזורי נרחב ובמבט על עובדות מהעבר הרחוק (תת-פרק 3.4). במימוש 
המלצת השבתם לנחל בוקק למטרת שיקום אקולוגי מוצע להקפיד על 
שימוש בחומרי ריבוי מחבל ים המלח (על שני צדדיו) ולהימנע מפעולה 
לדוגמה,  בוקק.  עין  בנווה  הקיימים  הילידיים  הצמחים  כלפי  אלימה 
במשתלת שמורת עין גדי קיימים שתילים של הרדוף הנחלים שגודלו 
מהזרעים שנאספו באוכלוסיית בר בצד הירדני של ים המלח (איור 14). 
לאורך  נקודתי,  באופן  מומלצת  הערבה)  (וגם  ההרדוף  פרטי  שתילת 
ערוץ הזרימה בנחל, אם וכאשר איכות המים בנחל תתקרב לזו שהייתה 
שיקום  למטרת  תועלת  להפיק  רצוי  ותתייצב.   (1 (פרק  הזיהום  לפני 
השיטפונות.  בעקבות  בנחל  שמתרחשים  מהשינויים  הצמחים,  מגוון 
כלומר מומלץ לנצל את הגומחות הפנויות הנוצרות בנוף הצומח אחרי 
שיטפונות עוצמתיים, לטובת נטיעת המינים המושבים לבתי הגידול של 
מים זורמים. לעומת זאת, להשבת עצי שיזף מצוי לעין בוקק מתאימה 
שתילי  לקליטת  הבנויות.  הבריכות  באזור  הנחל  של  הצפונית  הגדה 
והגנת העצים  נדרשת השקייתם במשך כמה שנים  זה  השיזף במתחם 

הצעירים ברשתות מפני האכילה הכבדה של בעלי החיים. 

שתילים של הרדוף הנחלים שגודלו במשתלת שמורת עין גדי מהזרעים  איור 14: 
של אוכלוסיית בר בצד המזרחי של חבל ים המלח

בהקשר השיקום האקולוגי בנווה עין בוקק מתבקשת התייחסות נפרדת 
לקבוצת הצמחים הסודניים. מלבד שיטה סוככנית, שיטה סלילנית ושיזף 
מצוי לא נמצא שום תיעוד של עצים נוספים מהמוצא הסודני בנווה עין 
לעין  האופייניים  2.4). העצים  החיפוש הספציפי, תת-פרק  (חרף  בוקק 
גדי (בלכר, 2012) – גופנן המדבר, מורינגה רותמית, סלבדורה פרסית 
 HHUJ,) רבים  בגיליונות  הלאומי  הצמחים  באוסף  מוצגים   – ואחרים 
2018), אך הם לא נדגמו אי פעם בנווה עין בוקק. תמונה זהה מתקבלת 
 Liphschitz and) הארכיאולוגי  הממצא  גם  הספרותיים.  מהמקורות 
מלבד  בוקק,  בעין  סודניים  עצים  העדר  על  מצביע   (Waisel, 1993
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השיטים והשיזף. בשל כך איננו ממליצים לכלול עצים ממוצא סודני, פרט 
לשיזף ולשיטים, בתוכניות השיקום של נווה עין בוקק. הנימוק אינו נעוץ 
רק בחוסר סימוכין היסטוריים ובספק לגבי ההתאמה לתנאים הפיזיים. 
חשוב לשמור על הייחודיות של כל אחד מנאות המדבר בחבל ים המלח, 
עין  דימוי "האח הקטן של  בנופם הצמחי. על אף  לגרום לאחידות  ולא 
גדי" (תת-פרק 1.3), לנווה עין בוקק יש מאפיינים משלו. לתואר "צמח 
סודני ייחודי של נווה עין בוקק" מתאים המטפס סהרון משתלשל, משום 
שנחל בוקק הוא האתר הצפוני ביותר בתפוצתו הטבעית של המין בארץ 
(Danin, 2004). ראוי לטפח צמח זה לצד השיזפים המומלצים לשתילה. 

4.4 מניעת פלישה של צמחים זרים   
דרגות השפע של המינים הזרים בנווה עין בוקק אינן גבוהות לעת עתה 
(נספח א'), כלומר התפשטותם נמצאת עדיין בתחילתה. זה השלב שבו 
שהגיעו  המינים  לגבי  יעיל.  להיות  יכול  הביולוגית  בפלישה  הטיפול 
לאזור ים המלח בהכנסה לא מכוונת (טבק השיח, חלבלוב זוחל, מלוח 
לפי  וביעור  מעקב  בעיקר  הפרק  על  עומדים  מסולסלת)  וקיצת  ספוגי 
הצורך, שכן יש קושי לתחום את מקור הפצתם, והוא יכול להיות אף 
מרוחק מאוד מנחל בוקק. לעומת זאת לגבי צמחי הנוי הזרים, הפעולה 
ידוע  מקורם  כי  ומתבקשת,  חשובה  בוקק  עין  לנווה  פלישות  למניעת 
וקרוב מאוד לאתר. בפרויקט האזורי של רשות הטבע והגנים, שאמור 
לבסס ולקדם גננות נוי המונעת פלישות ביולוגיות (בלכר ,2012; בלכר, 
2016; בלכר ובלכר, 2005), נווה עין בוקק והמתחם התיירותי בוקק-

הפתרון   .(2016 ואחרים,  (בלכר  המרכזיים  המוקדים  אחד  הם  זוהר 
לבעיה אמור לכלול את ביעור המקור של הפצת צמחים פולשים שכבר 
נמצא בגינות המתחם, ומניעת הנטיעה בהן של צמחים פולשניים נוספים 

או ממינים חדשים. 
טיפול בתולדת הבעיה במקום התמודדות עם סיבתה לא יפתור את 
העניין. ביעור צמחים זרים בתחום שמורת הטבע דורש פעולות יקרות 
ומורכבות, כולל שימוש רב-פעמי בחומרי הדברה בבתי גידול טבעיים. 
במקום לטפל פעם אחרי פעם בעצי פיקוס קדוש בנחל בוקק, מומלץ 
לבצע ביעור חד-פעמי של שלושה עצי פיקוס ממין זה הקיימים בגינות 
פרא  המתפתחים  פרטים  למאות  המקור  שהם  בוקק-זוהר,  המתחם 
בתחום הגינון, בסביבה הבנויה וגם בשמורת הטבע (איור 15). פעולה 
כזו כדאית ומומלצת גם בנוגע לצמחים פולשים אחרים – במקרים בהם 
עלי- (שיטת  20 פרטים  או  בנגלי)  (פיקוס  15 פרטים  בן  הוא  המקור 
הוושינגטוניה השתולים,  ב-265 דקלי  בו מדובר  וגם במקרה  ערבה), 
רע  לעשב  שהפך  זה,  צמח  של  נבטים  אלפי  לעשרות  המקור  שהם 
של  בנוף  גם  ובולט   (2016 ואחרים,  (בלכר  הגינות  בתחום  ממש  של 
שמורת הטבע (איור 16). חשוב לציין, שלאחרונה מסתמנת התקדמות 
בתחום  הזרים  הנוי  צמחי  פלישת  למניעת  המערכתית  הגישה  ביישום 
הניהול של המועצה האזורית תמר. תוכנית מעשית לביעור המקור של 
פלישות ביולוגיות בשטחי הגינון הציבורי במתחם בוקק-זוהר נמצאת 
בהכנה (פברואר 2020), וזאת במסגרת שיתוף הפעולה בין הגורמים 
המקצועיים במועצה האזורית וברשות הטבע והגנים (ע' היימס וע' סלע, 

מידע אישי).  

   
איור 15: פיקוס קדוש בנחל בוקק  

איור 16: דקל וושינגטוניה בעין נואית  

בגינות  השתולים  הפולשים  המינים  מביעור  חשובה  פחות  לא  פעולה 
מתן  פולשני.  פוטנציאל  בעלי  צמחים  של  חדשות  נטיעות  מניעת  היא 
המיועדים  הנוי  צמחי  לרשימות  בנוגע  ולגננים  למתכננים  ייעוץ 
באזור  ביולוגיות  פלישות  המונעת  נוי  גננות  לביסוס  לשתילה, הכרחי 
רצויים  הלא  הצמחים  שרשימת  לציין,  יש   .(2016 (בלכר,  המלח  ים 
בישראל שפורסמה בזמנה (דופור-דרור ואחרים, 2013) יכולה לשמש 
כאחד ממקורות המידע לצורך זה, אך לא ניתן להסתפק בה בהערכת 
הסיכונים של צמחי הנוי הזרים המתוכננים. מומלץ להשתית את הייעוץ 
על המידע המקצועי המעודכן ביותר. בחינת תכונות הצמחים להערכת 
הסיכונים של צמח נוי זר כמקור של פלישה אפשרית בחבל ים המלח 



      13 צמחיית נווה עין בוקק – סקר שדה וסקירה היסטורית

נדרשת בחתך מידע עולמי נרחב, אך בד בבד נחוצה התייחסות ממוקדת 
לתנאים הסביבתיים באזור ובנאות המדבר בו ולנתוני הניטור הביולוגי 
של  ציטוט  (ללא  כלליים  ובקווים  תמציתי  באופן  כאן  נציין  המקומי. 
הספרות הענפה בנושא) רק את אמות המידה הכלליות, שכל אחת מהן 

משמשת יסוד לפסילת המין בתוכניות גינון: 
צמח שקיימות לגביו עדויות על שלב כלשהו של תהליך פלישה  	·

ביולוגית בחבל ים המלח או בנגב; 
ניתן להעריך על סמך עובדות שצמח עלול להפוך למין פולש, או  	·

לעשב רע או למזיק סביבתי באזור; 
מדובר בצמח שהוכרז במקורות מקצועיים כמין פולש אלים וכמזיק  	·

כבד באזורים שונים בעולם.
במתחם  החדשות  הגינות  תכנון  במהלך  יושמו  הללו  ההמלצות 
התיירותי בוקק-זוהר בשיתוף פעולה בין החברה הממשלתית להגנות 
ים המלח (חל"י) לבין רשות הטבע והגנים (ה' בן-שחר, מידע אישי). 
הגינון  תוכניות  תיאום  לגבי  זה  בסיס  על  שהושגו  ההסכמות  בזכות 
בסביבה הקרובה ביותר לנווה עין בוקק, נמנעה נטיעה של עשרות מיני 

צמחים פולשים או בעלי פוטנציאל פולשני (מ' בלכר, מידע אישי).   

תודות

המאמר שייך לפרויקט רב-שנתי העוסק בלימוד, ניטור ושימור מגוון 
הצמחים בנאות המדבר לצד ים המלח. שלביו המוקדמים של הפרויקט 
גדי  עין  בנווה  תחילה   – הדוח  מחברי  כיוזמת  התשעים  בשנות  החלו 
ולאחר מכן בנווה עין בוקק. בהמשך התרחבה העבודה בתמיכת נקודת 
ח"ן, לנאות המדבר מעשה ידי אדם – למטעי התמרים של חבל ים המלח. 
המסגרת לפרויקט כולו נמצאה בתוכנית הלאומית לשיקום ופיתוח אזור 
2012). בהתאם  4254 משנת  מס'  ישראל  (החלטת ממשלת  ים המלח 
למטרות התוכנית הממשלתית הוגשה על ידי המחברים הצעה לקידום 
הפרויקט בפריסתו לכל נאות המדבר של האזור (כולל צפון ים המלח). 
לאחר תהליך בחינת ההצעה ואישורה ברשות הטבע והגנים, היא נתמכה 

גם על ידי מו"פ מדבר וים המלח וקיבלה את חסותו ותמיכתו. 
ברצוננו להודות לעמיתים שסייעו רבות במהלך העבודה: מרגרטה 
וולצ'אק, עופר שטייניץ (דיון בהצעת המחקר); נטע אור, מימי רון, אבי 
שמידע (מידע שלא פורסם); הגר לשנר (סריקה בעשבייה הלאומית); 
ריבוי  גינות,  סקר  שדה,  (סקר  עמיעז  נעמה  ברטי,  אריה  פלח,  אמיר 
צמחים במשתלה, השבה ניסיונית); מתן בוגומולסקי (סריקת עשבייה); 
גזית אגסי (תצפיות מעקב); שוקה רווק (איסוף זרעים בירדן); דורון 
לקס (בניית תשתית ניסיונית); הראל בן-שחר (שיתוף פעולה עם חל"י); 
דודי גרינבאום, יעל מאור (תמיכה מעשית בכל הדרך) ופקחי שמורת 
עין גדי לדורותיהם (עזרה בפעולות השונות בנחל בוקק). תודתנו נתונה 
גם לשני השופטים של מאמר זה על עיון מעמיק בו ועל הערות בונות 

והמלצות מועילות.
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נספח א': צמחיית נווה עין בוקק

ראו סולם לדירוג השפע של המינים (טבלה 1), מקרא לסימון מעמד המינים (טבלה 2) ומקרא לסימון קבוצות הצמחים (טבלה 3).

שם עברי 
Scientific name 
(according to Danin, 2004; Danin and Fragman-Sapir, 2019)  

איתור

מידע היסטורי

תיעוד 

בסקר שדה

דרגת השפע בפוליגונים 

)איור 2(

EB 1EB 2

Aaronsohnia factorovskyi Warb. & Eigvv34ַאֲהרֹוְנסֹוְנַית ַפְקטֹוִרי

Acacia raddiana Savivv22ִׁשָּטה ְסִליָלִנית

–Acacia salicina Lindl.¬v1שיטת עלי-ערבה

Acacia tortilis )Forssk.( Haynevv–2ִׁשָּטה סֹוְכָכִנית

–Achillea fragrantissima )Forssk.( Sch. Bip.¬v1ָאִכיֵלָאה ֵריָחִנית

–Adiantum capillus-veneris L.v*v1ַׂשֲערֹות-ׁשּוַלִּמית ְמצּויֹות

Aeluropus littoralis )Gouan( Parl.vv–1ַּכף-ָחתּול ְׂשרּוָעה

––Aerva javanica )Burm.f.( Juss. ex Schult.v0ֹלֶבד ַהִּמְדָּבר

Aizoon canariense L.vv33ַחְיַעד ָקָנִרי

Aizoon hispanicum L.¬v12ַחְיַעד ְסָפַרִּדי

Alhagi graecorum Boiss.vv22ָהָגה ְמצּוָיה

–Allium artemisietorum Eig & Feinbrun¬v1ׁשּום ַהַּלֲעָנה

Anabasis articulata )Forssk.( Moq.¬v22ַיְפרּוק ַהִּמְדָּבר

Anabasis setifera Moq.vv32ַיְפרּוק ִזיָפִני

Anastatica hierochuntica L.vv11ׁשֹוַׁשַּנת-ְיִריחֹו ֲאִמִּתית

Anchusa aegyptiaca )L.( DC.¬v11ְלׁשֹון-ַּפר ִמְצִרית

–Andrachne telephioides L.vv2ְׁשלּוִחית ֵקַרַחת

Androcymbium palaestinum Bakervv12ְּבַצְלִצָּיה ֶאֶרץ-ִיְׂשְרֵאִלית

Aristida adscensionis L.¬v–1ְּתַלת-ַמְלָען ָמצּוי

–Arnebia linearifolia DC.¬v1ַאְרָנִבית ָצַרת-ָעִלים

Arundo donax L.vv32ַעְבָקֶנה ָׁשִכיַח

Asphodelus tenuifolius Cav.vv23ִעיִרית ָצַרת-ָעִלים

Asteriscus graveolens )Forssk.( Less.vv32ּכֹוָכב ֵריָחִני

Asteriscus hierochunticus )Michon( Wiklund¬v–2ּכֹוָכב ַנָּנִסי

Astragalus dactylocarpus Boiss.vv11ֶקֶדד ַהַּסִיף

–Astragalus intercedens Sam. ex Rech. f.¬v1ֶקֶדד ַים-ַהֶּמַלח

Astragalus tribuloides Delile¬v12ֶקֶדד ָקְטִּבי

Atriplex halimus L.vv42ַמּלּוַח ִקֵּפַח

Atriplex holocarpa F. Muell.¬v22ַמּלּוַח ְספֹוִגי

Atriplex leucoclada Boiss.¬v32ַמּלּוַח ַמְלִּבין

––Avena wiestii Steud.v0ִׁשֹּבֶלת-ׁשּוָעל ַעְרָבִתית

–Bassia arabica )Boiss.( Maire & Weiller¬v1ַּבְסָיה ֲעָרִבית
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Bassia eriophora )Schrad.( Asch.¬v12ַּבְסָיה ְצִמיָרה

–Brachypodium distachyum )L.( P. Beauv.¬v2ֻעְקָצר ָמצּוי

–Bromus rubens L.¬v1ְּברֹוִמית ַאְדמֹוִנית

Calendula arvensis L.¬v22ִצָּפְרֵני-ָחתּול ְמצּויֹות

Capparis aegyptia Lam.vv32ָצָלף ִמְצִרי

–Carrichtera annua )L.( DC.¬v1ַּכִּפּיֹות ְׂשִעירֹות

–Carthamus nitidus Boiss.vv1ֻקְרָטם ַמְבִריק

–Caylusea hexagyna )Forssk.( M. L. Green¬v2ֵׁשָׁשן ַמֲאִפיר

Centaurea lanulata Eig¬v11ַּדְרַּדר ַצְמָרִני

–Centaurea pallescens Delile¬v2ַּדְרַּדר ַהִּמְדָּבר

–Chenopodium murale L.¬v1ַּכף-ֲאָוז ָהַאְׁשּפֹות

Chrysanthemum coronarium L.¬v11ַחְרִצית ֲעטּוָרה

–Cistanche tubulosa )Schenk( Hook. f.¬v1ַיְחנּוק ַהִּמְדָּבר

–Citrullus colocynthis )L.( Schrad.¬v1ֲאַבִּטיַח ַהַּפּקּוָעה

Cleome arabica L.¬v–2ַּבֲאָׁשן ָּתִמים

–Cocculus pendulus )J. R. & G. Forst.( Dielsvv1ַסֲהרֹון ִמְׁשַּתְלֵׁשל

Commicarpus helenae )J. A. Schult.( Meikle¬v22ַּבּלּוָטִנית ַהּדּוִרים

–Commicarpus plumbagineus )Cav.( Standl.vv1ַּבּלּוָטִנית ַאְפִריָקִנית

–Conyza bonariensis )L.( Cronquist¬v1ַקֶּיֶצת ְמֻסְלֶסֶלת

–Crepis sancta )L.( Bornm.¬v1ִניָסִנית ּדּו-ַקְרִנית

Cucumis prophetarum L.¬v12ְמָלְפפֹון ַהְּנִביִאים

––Cuscuta palaestina Boiss.v0ְּכׁשּות ֶאֶרץ-ִיְׂשְרֵאִלי

Cuscuta planiflora Ten.¬v22ְּכׁשּות ְׁשטּוַח-ְּפָרִחים

––Cynanchum acutum L.v0ַחָּנק ְמֻחָּדד

Cynodon dactylon )L.( Pers.vv–2ַיְּבִלית ְמצּוָיה

Diplotaxis acris )Forssk.( Boiss.vv32טּוַרִים ִמְדָּבִרִּיים

–Diplotaxis harra )Forssk.( Boiss.¬v2טּוַרִים ִזיָפִנִּיים

–Doellia bovei )DC.( Anderb.v#v2ְּפלּוִמית ּבֹוֶבה

Drimia maritima )L.( Stearnvv–2ָחָצב ָמצּוי

–Echinops polyceras Boiss.vv2ִקּפֹוַדן ְּבַלְנׁש

–Emex spinosa )L.( Campd.¬v1ָאִמיְך קֹוָצִני

–Enarthrocarpus strangulatus Boiss.¬v1ַמְחֹרֶזת ְמֻׁשֶּנֶצת

–Enchylaena tomentosa R. Br.¬v2ֵלָחן ָלִביד

Enneapogon desvauxii P. Beauv.¬v–1ִציָצן ָקָצר
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––Ephedra aphylla Forssk.v0ַׁשְרִביָטן ִריָסִני

––Erodium crassifolium L'Her.v0ַמּקֹור-ֲחִסיָדה ָׂשִעיר

–Erodium glaucophyllum )L.( L'Her.¬v1ַמּקֹור-ֲחִסיָדה ֵקֵרַח

Erodium neuradifolium Delile¬v–2ַמּקֹור-ֲחִסיָדה ִמְצִרי

Erodium oxyrhynchum M. Bieb.¬v–1ַמּקֹור-ֲחִסיָדה ַמְלִּבין

Erucaria microcarpa Boiss.¬v22ֶּבן-ֶׁשַלח ְמֻנֶּצה

Erucaria rostrata )Boiss.( Greuter & Burdet¬v43ֶׁשַלח ָהֲעָרבֹות

–Euphorbia chamaepeplus Boiss. & Gaill.¬v2ֲחַלְבלּוב ָּפעּוט

–Euphorbia serpens Kunth¬v1ֲחַלְבלּוב זֹוֵחל

–Fagonia arabica L.¬v1ָפגֹוְנָיה ֲעָרִבית

––Fagonia bruguierei DC.v0ָפגֹוְנָיה ְקַטַּנת-ְּפָרִחים

Fagonia mollis Delilevv33ָפגֹוְנָיה ַרָּכה

Farsetia aegyptia Turravv21ַפְרֶסְטָיה ִמְצִרית

–Ficus benghalensis L.¬v1פיקוס בנגלי

–Ficus religiosa L.¬v2פיקוס קדוש

Filago desertorum Pomel¬v22ִפיָלגֹון ִמְדָּבִרי

Forsskaolea tenacissima L.vv43פֹוְרְסקֹוֵלָאה ְׁשִביָרה

–Galium setaceum Lam.¬v1ְּדֵבָקה ְּדִקיָקה

Gymnarrhena micrantha Desf.¬v–2מֹוָצִנית ְקַטַּנת-ְּפָרִחים

Gymnocarpos decander Forssk.vv12ַעְרָטל ִמְדָּבִרי

Halothamnus lancifolius )Boiss.( Kothe-Heinrichvv–2ֵאֶלְנָיה ִאְזֵמָלִנית

–Haloxylon salicornicum )Moq.( Bunge ex Boiss.¬v1ַחַּמד ַהִּׂשיַח

Haplophyllum tuberculatum )Forssk.( A. Juss.vv21ֵּפיָגִמית ְמֻגְבֶׁשֶׁשת

Helianthemum kahiricum Delile¬v–1ִׁשְמׁשֹון ָקִהיִרי

Heliotropium arbainense Fresen.vv12ֹעֶקץ-ַעְקָרב ִמְדָּבִרי

–Heliotropium bacciferum Forssk.¬v1ֹעֶקץ-ַעְקָרב ַּגּלֹוִני

––Heliotropium digynum )Forssk.( C.Chr.v0ֹעֶקץ-ַעְקָרב ָצֹהב

Heliotropium maris-mortui Zoharyvv22ֹעֶקץ-ַעְקַרב ַים-ַהֶּמַלח

––Heliotropium rotundifolium Lehm.v0ֹעֶקץ-ַעְקָרב ֲעֹגל-ָעִלים

–Herniaria hemistemon J. Gay¬v1ַּדְרָּכִנית ְמֻקַּפַחת

–Herniaria hirsuta L.¬v1ַּדְרָּכִנית ְׂשִעיָרה

Hippocrepis unisiliquosa L.¬v12ַּפְרָסה ַּדַּלת-ַּתְרִמיִלים

–Hirschfeldia incana )L.( Lagr.-Foss.¬v1ְלָפִתית ְמצּוָיה

–Hordeum glaucum Steud.¬v2ְׂשעֹוַרת ָהַעְכָּבר



      19 צמחיית נווה עין בוקק – סקר שדה וסקירה היסטורית

שם עברי 
Scientific name 
(according to Danin, 2004; Danin and Fragman-Sapir, 2019)  

איתור

מידע היסטורי

תיעוד 

בסקר שדה

דרגת השפע בפוליגונים 

)איור 2(

EB 1EB 2

–Hyoscyamus aureus L.¬v1ִׁשָּכרֹון ָזֹהב

–Hyoscyamus desertorum )Aschers. ex Boiss.( Taeckh.vv2ִׁשָּכרֹון ִמְדָּבִרי

–Imperata cylindrica )L.( Raeusch.¬v2ִמְׁשָין ְּגִליָלִני

Juncus rigidus Desf.vv32ָסָמר ֲעָרִבי

Kickxia acerbiana )Boiss.( Taeckh. & Boulos¬v22ַעְפַעִּפית ֲאׁשּוָנה

–Kickxia floribunda )Boiss.( Taeckh. & Boulosvv1ַעְפַעִּפית ַרַּבת-ְּפָרִחים

––Kickxia lanigera )Desf.( Hand.-Mazz.v0ַעְפַעִּפית ְצִמיָרה

–Lasiopogon muscoides )Desf.( DC.¬v1ֶּבן-ִציִצית ַטְחָבִני

Launaea angustifolia )Desf.( Kuntze¬v12לֹוֵנָאה ָצַרת-ָעִלים

Launaea nudicaulis )L.( Hook. f.¬v21לֹוֵנָאה ְׂשרּוָעה

–Lavandula coronopifolia Poir.vv1ֲאזֹוְביֹון ִמְדָּבִרי

–Leontodon laciniatus )Bertol.( Widder¬v1ֵׁשן-ֲאִרי ְׂשִעיָרה

–Leptaleum filifolium )Willd.( DC.¬v1ִּביִנית ַהִּמְדָּבר

Linaria haelava )Forssk.( Delilevv–2ִּפְׁשָּתִנית ַסְסּגֹוִנית

–Lotononis platycarpa )Viv.( Pichi-Serm.¬v1לֹוטֹוִנית ְמֻדְקֶרֶנת

Lycium shawii Roem. & Schult.vv32ָאָטד ֲעָרִבי

Malva parviflora L.¬v34ֶחְלִמית ְקַטַּנת-ְּפָרִחים

Matthiola aspera Boiss.¬v–2ַמְנּתּור ְמֻחְסָּפס

Matthiola livida )Delile( DC.¬v–3ַמְנּתּור ַהִּמְדָּבר

–Matthiola parviflora )Schousb.( R. Br.¬v1ַמְנּתּור ְקַטן-ְּפָרִחים

–Medicago laciniata )L.( Mill.¬v2ַאְסֶּפֶסת ְמֻפֶּצֶלת

Mesembryanthemum nodiflorum L.vv33ָאָהל ָמצּוי

Misopates orontium (L.) Rafin.¬v22לועית קטנה

Nasturtiopsis coronopifolia )Desf.( Boiss.¬v33ַּגְרְּגִרּיֹון ֲעָרִבי

–Neotorularia torulosa )Desf.( Hedge & J. Leonard¬v1ֶׁשֶנס ַהִּמְדָּבר

––Nerium oleander L.v0ַהְרּדּוף ַהְּנָחִלים

–Nicotiana glauca Graham¬v1ַטַּבק ַהִּׂשיַח

Nitraria retusa )Forssk.( Asch.vv33ַיְמלּוַח ָּפגּום

Notoceras bicorne )Aiton( Amo¬v23ּדּו-ֶקֶרן ִמְדָּבִרית

Ochradenus baccatus Delilevv33ִרְכְּפָתן ִמְדָּבִרי

–Oligomeris linifolia )Vahl ex Hornem.( J.F.Macbr.vv1ַּבת-ִרְכָּפה ַמְרְצָעִנית

–Onopordum alexandrinum Boiss.¬v1חֹוָחן ֲאֶלְּכַסְנְּדרֹוִני

Opophytum forsskalii )Hochst. ex Boiss.( N. E. Br.vv12ָאָהל ְמֻגָּׁשם

Parietaria alsinifolia Delile¬v22ָּכְתִלית ְזִעיָרה
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–Parkinsonia aculeata L.¬v1ַּפְרִקיְנסֹוְנָיה ִׂשָּכִנית

–Peganum harmala L.¬v2ַׁשָּבר ָלָבן

–Pennisetum ciliare )L.( Link¬v2ִזיף-נֹוָצה ִריָסִני

–Pennisetum orientale L.C.Rich.¬v1ִזיף-נֹוָצה ְמֻחְסָּפס

Pergularia tomentosa L.vv11ֶּדְמָיה ְלִביָדה

–Phalaris minor Retz.¬v1ֲחפּוִרית ְקַטָּנה

Phragmites australis )Cav.( Trin. ex Steud.vv53ָקֶנה ָמצּוי

–Picris longirostris Sch.Bip.vv1ְמָרִרית ַּדַּמְׂשָקִאית

–Plantago cylindrica Forssk.¬v1ֶלֶחְך ְּגִליָלִני

Plantago ovata Forssk.¬v23ֶלֶחְך ְסַגְלַּגל

Polycarpaea robbairea )Kuntze( Greuter & Burdet¬v22ִּפְרָיִנית ֵקַרַחת

–Polypogon monspeliensis )L.( Desf.¬v1ַעְבְּדָקן ָמצּוי

–Polypogon viridis )Gouan( Breistr.¬v1ַעְבְּדַקן ַהּדּוִרים

–Prosopis farcta )Banks & Sol.( J. F. Macbr.vv3ַיְנּבּוט ַהָּׂשֶדה

Pteranthus dichotomus Forssk.¬v34ַּכְנָפן קֹוָצִני

Pulicaria incisa )Lam.( DC.vv32ַּפְרעֹוִׁשית ַּגּלֹוִנית

––Pulicaria undulata )Forssk.( C. A. Mey.v0ַּפְרעֹוִׁשית ְמֻסְלֶסֶלת

–Reaumuria hirtella Jaub. & Spachvv1ַאְׁשִליל ָׂשִעיר

Reichardia tingitana )L.( Roth¬v22ַּתְמִריר ָמרֹוָקִני

Reseda boissieri Muell.¬v22ִרְכַּפת ּבּוַאְסֶיה

––Reseda decursiva Forssk.v0ִרְכָּפה ְקַטַּנת-ְּפָרִחים

––Reseda muricata C.Preslv0ִרְכָּפה ְמֻגְבֶׁשֶׁשת

Reseda stenostachya Boiss.vv22ִרְכָּפה ַּדַּקת-ִׁשֹּבֶלת

–Retama raetam )Forssk.( Webbvv2ֹרֶתם ַהִּמְדָּבר

Rumex cyprius Murb.¬v33ֻחְמָעה ְורּוָדה

––Salix acmophylla Boiss.v0ֲעָרָבה ְמֻחֶּדֶדת

Salsola imbricata Forssk.¬v32ִמְלִחית ַמְבִאיָׁשה

Salsola inermis Forssk.¬v22ִמְלִחית חּוָמה

Salsola tetrandra Forssk.vv22ִמְלִחית ַקְׂשַקִּׂשית

Salsola vermiculata L.vv43ִמְלִחית ֲאׁשּוָנה

Schismus arabicus Nees¬v23ָׁשִסיַע ֲעָרִבי

–Sclerocephalus arabicus Boiss.¬v1ַרב-ֻּגָּלה ֲעָרִבי

Seidlitzia rosmarinus Bunge ex Boiss.vv32ֶׁשְנַהִּבית ָהרֹוְזָמִרין

–Senecio flavus )Decne.( Sch. Bip.¬v2ַסְביֹון ָצֹהב
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–Senecio glaucus subsp. coronopifolius )Maire( C. Alexander¬v1ַסְביֹון ָהֲעָרבֹות

–Sesuvium portulacastrum L.¬v2ססוביום רגלני

Sisymbrium erysimoides Desf.¬v32ֻּתְדָרה ְמֻעָּבה

––Solanum villosum )L.( Mill.v0סֹוָלנּום ָׂשִעיר

–Sonchus oleraceus L.¬v2ְמרֹור ַהִּגּנֹות

Spergula fallax (Lowe) E. H. L.Krause¬v22ּדּוִרית ָרָפה

–Spergularia diandra )Guss.( Boiss.¬v2ֶאְפָזִרית ּדּו-ַאְבָקִנית

Stipa capensis Thunb.¬v23ַמְלָעִניֵאל ָמצּוי

Stipagrostis hirtigluma )Steud. ex Trin. & Rupr.( de Winter¬v–1ַמְלָעָנן ְׂשִעיר-ְּגלּוָמה

––Stipagrostis raddiana )Savi( de Winterv0ַמְלָעָנן ְיֵפה-ֵׂשָער

–Suaeda aegyptiaca )Hasselq.( Zoharyvv1ֻאָּכם ִמְצִרי

Suaeda fruticosa Forssk. ex J. F. Gmel.vv33ֻאָּכם ִׂשיָחִני

Suaeda monoica Forssk. ex J. F. Gmel.vv22ֻאָּכם ַחד-ֵּביִתי

Tamarix nilotica )Ehrenb.( Bungevv53ֵאֶׁשל ַהְּיאֹור

–Tamarix tetragyna Ehrenb.vv1ֵאֶׁשל ְמֻרָּבע

Tetrapogon villosus Desf.¬v–1ַאְרְּבעֹוִני ָׂשִעיר

–Trichodesma africana )L.( Lehm.¬v2ַצְמרּוָרה ַאְפִריָקִנית

–Trigonella schlumbergeri Boiss.¬v1ַּגְרְּגָרִנית ִמְדָּבִרית

Trigonella stellata Forssk.¬v34ַּגְרְּגָרִנית ּכֹוְכָבִנית

–Typha domingensis )Pers.( Steud.v◊v1סּוף ָמצּוי

–Urospermum picroides )L.( F. W. Schmidt¬v2ֶאְזָנב ָמצּוי

Washingtonia sp.vv21ָוִׁשיְנְּגטֹוְנָיה ב"מ

––Ziziphus spina-christi )L.( Desf.v0ֵׁשיָזף ָמצּוי

Zygophyllum dumosum Boiss.vv22זּוַגן ַהִּׂשיַח

Zygophyllum simplex L.vv22זּוָגן ָּפׁשּוט
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