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תקציר
 הנתון לתמורות סביבתיות,במאמר זה מוצגות תוצאות סקר שדה לתיעוד מצאי הצמחים העילאיים בנווה עינות קנה וסמר
 ניתן דירוג השפע של כל מין בשתי יחידות הנוף – עינות קנה ועינות.קיצוניות בעשורים האחרונים בעקבות נסיגת ים המלח
 מאמצע, לצד המידע העכשווי מובאים בדוח נתוני הסקירה ההיסטורית לאיתור צמחים שתועדו בעינות קנה וסמר בעבר.סמר
: מוצגת לפי חלוקות שונות, מינים בסך הכול216  הכוללת, צמחיית נווה עינות קנה וסמר.20- ועד סוף המאה ה19-המאה ה
 מצאי עכשווי, צמחים בעלי זיקה לבתי גידול לחים או זיקת משנה לבתי גידול כאלה בכלל המינים,מינים ילידיים ומינים זרים
 התייחסות נפרדת מקבלים מינים הנמצאים באיום הכחדה ומינים נדירים מאוד.לעומת מידע היסטורי וצורות חיים של הצמחים
 לתמורות, להערכת המחברים, הקשורים, מובהרים השינויים שהתרחשו בהרכב צמחי האתר בעשורים האחרונים.בישראל
 מובאות המלצות למניעת פלישות.טווח של הצמחייה- מנומק הצורך בניטור ארוך.הסביבתיות בעקבות ירידת מפלס ים המלח
.של צמחים זרים מגינות הנוי לנווה המדבר
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This report presents floristic inventory of the Enot Kane-Samar oasis, Dead Sea area. The water level of
the Dead Sea has been decreasing by an average of one meter per year for several decades, and many
environmental casualties have been associated with this process. Our goals included survey of the plant
species presently growing in the oasis located on the Dead Sea shore and examination of the possible
floristic changes at the site over time. The current vascular flora of Enot Kane-Samar was documented
by systematic sampling in two polygons covering the entire habitats of the oasis. 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historical information (literature, herbarium collections and unpublished reports of botanists). As a result,
we have identified 216 plant species that occupied the study area in the past or are present there today. The
oasis still supports populations of some threatened and rare plant species; however, we have documented
local extinction of 33 native species. The observed floristic changes in the last decades are possibly related
to the Dead Sea level decline. The floristic description of Enot Kane-Samar can serve as a reference line for
ecological restoration of this site in the future. Recommendations are given for a long-term monitoring of the
oasis flora and for prevention of alien plant invasion from the gardens located in the site vicinity.
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 .1מבוא
 1.1מערך קני המידה בחקר הצמחייה
קטלוג מיני הצמחים המתועדים ביחידת שטח מוגדרת הוא ידע בסיסי
והכרחי לחקר המגוון הביולוגי (.)Palmer and Richardson, 2012
מגוון מיני הצמחים בישראל מתועד ונלמד (איג ואחרים ;1948 ,דנין
ופרגמן-ספירFeinbrun-Dotan, 1978, 1986; Zohary, ;2019 ,
 )1966, 1972בעיקר בקנה מידה ארצי ,באופן מרכוזי ובראייה המקיפה
את כל חבלי הארץ .התייחסות בוטנית לחבל ארץ כלשהו או לאתר
מסוים בישראל מתמקדת בדרך כלל במה שקשור לצומח ()vegetation
ולחברות צומח ( ,)plant communitiesאולם לא לצמחייה ()flora
על מגוון מיניה המלא .המידע הזמין לגבי המינים השייכים לאזור מוגדר
בארץ או לאתר מסוים בה ,עוסק לרוב בצמחים מיוחדים או נדירים,
כגון המינים הנמצאים באיום הכחדה ,אך לא במצאי הצמחים הכולל של
יחידת השטח הנסקרת ,שיש לו תיעוד מדעי באוספים (בלכר ובלכר,
 .)2020מבנה היררכי בלימוד הצמחייה המתחיל ברובד האתר ,כמעט
שאינו מיושם בישראל.
בוטנאים רבים בארצות העולם נוהגים לחקור את הצמחייה במערך
המבוסס על גזרה מקומית :החל בלימוד צמחיות אתרים או יחידות נוף
באופן שיטתי ומפורט ,עבור בהרכבת רשימות מינים לאזורים טבעיים
(חבלי ארץ ,גלילות) וכלה בעריכת צמחיית ארץ בגבולות טבעיים
או פוליטיים (בלכר ובלכר .)2020 ,תפיסה כזו מיושמת כמסורת
ארוכת-שנים בארצות הברית (MacCarthy, 1887; McLaughlin,
 ,(1986בבריטניה ( )McCosh, 1988; Perring, 1964וברוסיה
( .)Tolmachev, 1931; Yurtsev, 1975הניסיון הרב שנצבר בארצות
אלו בלמידת צמחייה ברובד האתר ( ,)local floraמשמש עבור מחברי
המאמר הנוכחי בסיס מתודולוגי לחקר הצמחיות ( )florasשל נאות
המדבר בחבל ים המלח (בלכר ובלכר ;2010 ,בלכר ובלכר,)2020 ,
בהן גם צמחיית נווה עינות קנה וסמר.
 1.2מקורות המידע ההיסטורי על צמחי עינות קנה וסמר
משלחות הסוקרים החלוצים בארץ ישראל של אמצע המאה ה 19-הן
הראשונות שהשאירו עדויות על צמחי נווה עינות קנה וסמר (Lowne,
 .)1867; Lynch, 1849; Tristram, 1865מלבד הסיירים עצמם ,ראוי
להזכיר בהקשר של עינות קנה וסמר את הבוטנאי האמריקני ר' גריפית,
שהיה מראשוני העוסקים בלימוד צמחי הארץ .הוא אומנם לא ביקר
בה ,אולם עבד בפילדלפיה עם העשבייה שנאספה בידי משלחת לינץ'
לים המלח ( .)Griffith, 1852גריפית היה גם רופא ,וחיבר ספר בנושא
הבוטניקה הרפואית.
בתחילת המאה ה 20-אסף ג' דינסמור מהמושבה האמריקנית
בירושלים צמחים בעינות קנה ,והם נזכרים במהדורה השנייה של
הספר על צמחיית הלבנט (.)Post and Dinsmore, 1932/1933
בשנות העשרים של המאה הקודמת דגמו צמחים בנווה עינות קנה
וסמר הבוטנאים החלוצים של היישוב היהודי בארץ ישראל א' איג ,נ'
נפתולסקי ומ' זהרי (Eig, 1927, 1933, 1938a, 1938b, 1944, 1945,
.)1955; HHUJ, 2018; RBGE, 2018; Zohary, 1938, 1941
בשנת  1943אסף צמחים באתר זה החוקר הצעיר ט' קושניר ,שנפל
במלחמת השחרור (קושניר.)HHUJ, 2018 ;1982 ,

אחרי מלחמת ששת הימים ביקרו בעינות קנה וסמר ואספו צמחים
בנווה המדבר מ' אברהמי וא' דנין (דנין .)HHUJ, 2018 ;1971 ,בשנות
השבעים והשמונים של המאה ה ,20-עם תחילת ניהול האתר כשמורת
טבע ,נערכו בנווה עינות קנה וסמר סקרי צומח מטעם רשות שמורות
הטבע (ברלינר ;1981 ,רבינוביץ' .)1989 ,1988 ,1982 ,מידע בוטני
מסוים על אודות עינות קנה וסמר רוכז בסקירות העוסקות בים המלח
ובסביבתו (רז ;1993 ,רז ופרומקין .)2006 ,למקורות שהוזכרו לעיל
יש להוסיף את הספר האדום (שמידע ופולק ;2007 ,שמידע ואחרים,
 )2011ואת אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל (צמחים בסכנה,
 ,)2019שבהם נמצא מידע על כמה מהמינים השייכים לעינות קנה
וסמר.
 1.3תמורות סביבתיות בנווה עינות קנה וסמר
נווה עינות קנה וסמר שוכן על שפת ים המלח ומושפע ממצבו המידרדר
של הים .לפני ארבעה עשורים ציינה ברלינר ( )1981שירידת פני ים
המלח ונסיגת קו החוף בעינות קנה וסמר גורמות לשינויים אקולוגיים
חריגים בנווה המדבר .עוד באותה עת נצפתה (ברלינר )1981 ,התופעה
של התייבשות הצומח בחלק המערבי של האתר .ברלינר הניחה שהסיבה
העיקרית לתופעה נעוצה בירידת מפלס מי התהום בעקבות ירידת פני
ים המלח ,ובהסטת קו הנביעות מזרחה ,ובעינות סמר גם דרומה.
בעשורים האחרונים חלו שינויים נוספים בעינות קנה וסמר
הקשורים לירידת מפלס ים המלח .לפני ארבעים שנה הותיר אחריו
קו הים הנסוג בעיקר חלוקים גדולים ואבנים ,שליכודם היה רופף
(ברלינר ,)1981 ,כי החלק המערבי של קרקעית הים לשעבר בנוי
בעיקרו ממשקעי המילוי של הבקע ,כגון חומרי סחף גסים וחלוקים,
שמקורם במצוק ההעתקים (רז .)1993 ,כל עוד התרחשו השינויים
במפלס ים המלח בתחום שבו נפוצים המשקעים הגסים ,נמשכו גם
השינויים העוקבים במפלס מי התהום וגם נדידת המעיינות .אולם ככל
שירד מפלס ים המלח ,נחשפו שטחים שהיו קודם לכן מכוסים במים
עמוקים יחסית של הים ,והם מאופיינים במשקעים עדינים ואטימים (רז,
 .)1993מכאן זורמים מי המעיינות בעקבות ים המלח הנסוג כפלגים על
פני הקרקעית הרכה ,והפלגים חורצים בה בקלות את מסלולם (גלילי,
 ;2007רז .)1993 ,בחלק הדרומי של עינות קנה ובחלק הצפוני של
עינות סמר נוצרו ערוצים עמוקים שבהם זורמים מי הנביעות .הערוצים
הללו הולכים ומעמיקים עם נסיגתו של הים (גלילי ,)2007 ,הם מגיעים
לרוחב ולעומק ניכרים מאוד (איור  )1ומנקזים את רוב מי הנביעות.
לדוגמה ,מדידות הספיקה של הנביעות בעינות סמר בשנת  1993בוצעו
ב 34-חתכים ,ומתוכם היו שתי תעלות גדולות ,שבהן נמדדו כ21%-
מכלל הספיקה .לעומת זאת ,המדידות של השנים  2006–2004בוצעו
בחמש תעלות גדולות ,שבהן נמדדו כ 92%-מכלל הספיקה (גלילי,
.)2007
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איור  :1ערוץ באזור הבוצי של עינות סמר

נוסף לתהליך של היווצרות אזור בוצי והתחתרות הערוצים בו ,גורמות
ירידת מפלס ים המלח ונסיגתו מזרחה להמסה בשכבת המלח התת-
קרקעית ,ליצירת חללים בה ולהיווצרות בולענים לאורך חוף ים המלח
(אבלסון ואחרים .)2017 ,מסוף שנות התשעים של המאה הקודמת עד
שנת  2017התפתחו בחבל ים המלח כ 6,500-בולענים ,מעל ל93%-
מהם הופיעו משנת  2000ואילך .המומחים הגדירו שלוש דרגות
היתכנות להתפתחות בולענים באזורי האגן הצפוני של ים המלח ,ולפי
דירוג זה נווה עינות קנה וסמר הוא אחד האזורים בעלי היתכנות מרבית
להיווצרות הבולענים (אבלסון ואחרים .)2017 ,בסקירת תצלומי האוויר
שנעשו בשנת  2008נמצא שלמעלה מ 1,800-בולענים בחבל ים המלח
היו מרוכזים בשבעה מוקדים בלבד ,בהם האתרים עינות סמר ועינות
קנה – כ 280-וכ 140-בולענים בהתאמה (אבלסון ואחרים.)2009 ,
כעבור ארבע שנים הוערך מספר הבולענים בנווה עינות קנה וסמר בכ-
( 450אבלסון ואחרים .)2013 ,לחלק מהבולענים יש תפקיד במערכת
הניקוז של מי הנביעות בזרימתם מזרחה אל הים (גלילי.)2007 ,
מלבד התופעות הקשורות לשכבת המלח שבעומק תת-הקרקע,
התפתחו בעקבות נסיגת ים המלח גם תהליכים מעל מפלס מי התהום
האזורי (מוצן ואחרים .)2010 ,ראשיתם בקריסות ובמנהור במקומות
שבהם מתרחשת כניסת מים עיליים אל תת-הקרקע .המנהור והקריסות
מעל למנהור מתפתחים לאורך נתיבי זרימת המים בתת-הקרקע לכיוון
הים הנסוג .פתחי המנהרות לכיוון הים חושפים את מי התהום הרדודים
שחדרו לתוך מניפות הסחף ומשטחי הבוץ (מוצן ואחרים.)2010 ,
כל עוד התרחשה ירידת מפלס ים המלח בתחום שבו נפוצים חלוקים
גסים ואבנים ,התפתחו רצועות צומח חדשות בקרבת הים במקום
הרצועות שהתנוונו במעלה החוף (ברלינר ;1981 ,רז .)1993 ,בתנאים
אלה התפתח גם תהליך של אכלוס חופי ים המלח הנחשפים על ידי
צמחים מדבריים ( .)Aloni et al., 1997אולם כשהגיע מפלס הים
לתחום משקעים אגמיים מליחים עדינים (טין) ,חל שינוי בהתפתחות
הצומח .התמורה האקולוגית התרחשה מפני שהקרקעית האטימה
הנחשפת לאוויר מונעת את קיומה של חזית מי התהום העוקבת אחרי
קו החוף הנסוג (רז .)1993 ,לפני כחצי יובל שנים העריך רז (,)1993
שבאזור הבוצי אין לצפות להופעת רצועות צומח חדשות כפי שהיו
בקרבת הים בעבר .השטח הנחשף ,כך סבר ,הוא עקר ,וצפוי שיישאר
עקר במשך זמן רב .תחזית זו מתממשת בשמורת עינות קנה וסמר זה
שנים רבות (איור .)2

איור  :2רצועות צומח בקרבת ים המלח בעינות סמר באמצע שנות התשעים
(למעלה – צילום :דורון הורוביץ) ,ואזור בוצי נטול צומח לצד הים בנווה
המדבר כעבור חצי יובל שנים (למטה – צילום :מיכאל בלכר)

בין גורמי השינויים הסביבתיים בנווה עינות קנה וסמר יש לציין גם
את שאיבת המים לשימושי האדם .חוסר מידע על כמות המים הזמינה
לקיום הצמחים הִקשה בעבר על הערכת מצב ועל קביעת צורכי המים
לשמירת הטבע ,מלבד ההמלצה שלא להתיר ניצול מעבר ל 40-מק"ש
בעינות סמר (ברלינר .)1981 ,שאיבת מים בעינות סמר הופסקה בעבר
בגלל קשיים טכניים ,אך היא נמשכת עד היום בעינות קנה .להערכת
רז ( ,)1993ירידת מפלס מי התהום בעינות קנה כתוצאה משאיבת
מים מקומית והשינויים האקולוגיים הנובעים מכך ,הם תופעות זניחות
לעומת השפעת ההתערבות האנושית גדולת-הממדים במשק המים
הכללי של ים המלח.
גורם סביבתי נוסף בעל השפעה לא מבוטלת על עולם הצומח
בשמורת עינות קנה וסמר הוא שריפות .שריפות בשטח שעד 100
דונם וברצועות שאורכן מגיע ל 500-מ' התרחשו בנווה המדבר בעבר,
בשנים  1973ו( 1978-ברלינר ,)1981 ,והן פרצו בשמורת עינות קנה
וסמר גם בשנים האחרונות (מ' בלכר ,מידע אישי) .השפעת השריפות
על מגוון הצומח באתר (ברלינר ;1981 ,רבינוביץ' )1982 ,מתגברת
בתנאי השינויים התכופים המתרחשים בבתי הגידול .לדוגמה ,חגורת
קנה מצוי וקנה-סוכר גבוה לא התחדשה בקטע שנשרף בעינות סמר
ב ,1973-כנראה בשל ירידת מפלס מי התהום בעקבות ירידת פני ים
המלח ,או בשל מקורות המים שנלקחו מהצומח על ידי שאיבת העומק,
או משתי הסיבות גם יחד (ברלינר.)1981 ,
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על פי הרקע הסביבתי שפורט לעיל ,אלה הן שלוש המשימות
שהוגדרו 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 בצמחיית נווה המדבר בכללה ובעיקר במינים
בעלי זיקה לבתי גידול לחים.

עם הדגימות הקיימות באוספים ,זיהוי מעבדתי בעזרת מכשור אופטי
ובחינה טקסונומית חוזרת בכל עת; ( )2הגדרת דגימות הצמחים על פי
מגדירים מדעיים מעודכנים; ( )3הפקדת כל גיליון העשבייה (איור )4
באוסף הצמחים הלאומי לשימור וביקורת בתור שֹובָר ֵמעִיד (voucher
.)specimen

 .2שיטות וחומרים
 2.1פריסת סקר השדה בזמן ובמרחב
סקר שדה של צמחיית נווה עינות קנה וסמר נעשה בשנים 2019–2014
בפריסת מסלולי איסוף דגימות הצמחים בכל השטחים הנגישים של
האתר ובמועדים שונים שנקבעו על פי התנאים להתפתחות הצמחים
(כעונות שונות ושנים שונות מבחינת כמות המשקעים) .דיגום מיני
הצמחים בוצע בהפרדה בין שני הפוליגונים העיקריים של האתר (איור
 )3המייצגים את יחידות הנוף ואת בתי הגידול השונים של נווה המדבר.
איור  :4דוגמאות של גיליונות העשבייה שהופקדו באוסף הצמחים הלאומי
באוניברסיטה העברית בירושלים ,שבהם מתועדים צמחי נווה עינות
קנה וסמר :אבוטילון קהה (ימין) ושרשר שיחני (שמאל)

 2.3דירוג המינים לפי השפע
מיני הצמחים דורגו בסקר השדה על פי סולם בן חמש דרגות,
שבגרסאותיו השונות הוא מקובל בסקרי הצמחייה .הגרסה ליישום
בעבודה הנוכחית (טבלה  )1נבחרה משני נימוקים עיקריים (בלכר
ובלכר )1( :)2020 ,כל משתנה איכותי בדיד הוגדר בגרסה של פאלמר
ועמיתיו ( )1995באופן לא כמותי בהתאם למהות הדירוג בסולם סֹודֵ ר;
( )2בסולם יש גם הגדרה של מין נעדר – מצב בעל ערך למשימות
שנקבעו בעבודה זו (פרק .)1
טבלה  :1סולם הדירוג להערכת השפע של המינים בסקר השדה (על
פי )Palmer et al., 1995
Score Description

איור  :3שני הפוליגונים העיקריים ,עינות קנה ( )KS1ועינות סמר ( ,(KS2שבהם
בוצע סקר הצמחייה בנווה עינות קנה וסמר

 2.2תיעוד וזיהוי של מיני הצמחים
בסקר השדה שערכו ,הקפידו המחברים על כללי חקר הצמחייה
( )floristicsהמקובלים בקרב הבוטנאים זה מאות שנים (בלכר ובלכר,
 )1( :)2020עריכת גיליונות עשבייה כתיעוד עקיב המאפשר השוואה

Density

Dominant or co-dominant in one or more
common habitats

5

Abundant

Easily seen or found in one or more common
habitats but not dominant in any common
habitat

4

Frequent

Widely scattered but not difficult to find

3

Occasional

Difficult to find with few individuals or
colonies but found in several locations

2

Infrequent

Very difficult to find and limited to one or
very few locations or uncommon habitats

1

Rare

Not found but found in a previous survey
from the same or similar sites or was
otherwise suspected to occur

0

Absent

צמחיית נווה עינות קנה וסמר והשינויים בה במהלך העשורים האחרונים

 2.4חומרים היסטוריים
החומרים ההיסטוריים (המוקדמים הם משנת  1848והמאוחרים
מתחילת שנות האלפיים) ששימשו לדוח הנוכחי הם אלה )1( :מידע על
צמחי נווה עינות קנה וסמר המתועד בספרות המקצועית או במסמכים
ארכיוניים; ( )2גיליונות העשבייה השייכים לאתר מאוסף הצמחים
הלאומי באוניברסיטה העברית בירושלים או מידע על גיליונות כאלה
ממאגרים ממוחשבים של האוספים בחוץ לארץ .במקרים שבהם בטקסט
המסמך או בפתקית האוסף צוין המקום כמשתרע בין האתר המכונה
בעבודה זו עינות קנה וסמר ובין אתר אחר צפונה או דרומה ממנו ,נכלל
המין ברשימה ההיסטורית (נספח א') רק אם הוא תועד גם בסקר השדה.
כדי לאפשר את השוואת המידע ההיסטורי עם נתוני סקר השדה,
הומרו השמות המדעיים של המינים מהשמות שהיו בשימוש בעבר
לשמות המקובלים בטקסונומיה העכשווית .ההמרה בוצעה בעזרת
ספרות בוטנית לדורותיה (איג ואחרים ;1948 ,דנין ופרגמן-ספיר,
 ;2019זהרי ;1977 ,פינברון-דותן ודנין ;1998 ,פרגמן ואחרים;1999 ,
 )Danin, 2004; Post and Dinsmore, 1932/1933ובשימוש
במקורות טקסונומיים מקוונים מעודכנים (EuroMed PlantBase,
 .)2019; Plant List, 2019מלבד העיסוק בשינויים שחלו בשמות
הבוטניים המדעיים ,תבע החיפוש ההיסטורי התייחסות גם להבדלים
שבתעתיק השמות הגיאוגרפיים הערביים של האתר לאותיות הלטיניות:
עינות קנה –  ,Ghuweir, Ghuweira, Ghweir, Ghawaurועינות
סמר –  ,Terabeh, Tureibe, Tureiybe, Turabaוגרסאות נוספות
לכל אחת משתי יחידות השטח האלה.
כיוון שאוסף הצמחים הלאומי באוניברסיטה העברית בירושלים
ממוחשב באופן חלקי מאוד ,נאלצנו לבצע בעיקר חיפוש ידני ,ולכן
התמקדנו בקבוצות מסוימות של מינים הידועים כצמחי חבל ים המלח
(על פי  :)Danin, 2004צמחים בעלי זיקה לבתי גידול לחים (כולל
מליחים) ,צמחי הרשימה האדומה הלאומית ומינים נדירים נוספים
(פינברון-דותן ודנין ;1998 ,שמידע ופולק ;2007 ,שמידע ואחרים,
 ,)2011וכן שיחים ועצים ממוצא סודני (שמידע ואורShmida ;1983 ,
 .)and Aronson, 1986יש להדגיש שגם חיפוש מוגבל זה דרש עיון
באלפי גיליונות העשבייה ,ובחלק מהמקרים בוצעה הגדרה מחודשת
של הדגימות מן העבר .במרבית מאגרי המידע הממוחשבים של אוספי
צמחים בחוץ לארץ ,מלבד המאגר באדינבורו שבסקוטלנד (RBGE,
 ,)2018לא נמצא מידע על צמחי עינות קנה וסמר (נבדק ב .)2018-לכן
מאגרים אלה לא מופיעים ברשימת המקורות ,אך ראוי לציין לפחות
את חלקם :הגן הבוטני בלונדון ,העשבייה הלאומית של ממלכת ירדן,
מוזיאון הטבע בפריז ,העשבייה באוניברסיטת וינה ,האוסף הביולוגי
בליידן (הולנד) .יש להעיר שמקורות המידע ה ִספ ְָרתי (דיגיטלי) של
אוספי צמחים בחוץ לארץ ,גם הם עדיין בתהליך הקמה והשלמה.
 2.5הצגת תוצאות העבודה
תוצאות העבודה מוצגות בתבנית השוואתית (ראו נספח א') שתכליתה
לא רק להציג את המצב על פי המחקר הנוכחי ,אלא גם להיות אמצעי
עזר לפעולות עתידיות של עדכון וניטור צמחיית נווה עינות קנה וסמר.
משום כך ,ולאור ההבהרות המתודיות לעיל (תת-פרקים ,)2.4–2.3
עלה הצורך להדגיש בהצגת תוצאות העבודה את ההבדל בין היעדר
המין על פי סקר השדה ,שבוצע באופן מקיף עד כמה שניתן ,ובין
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חוסר מידע על המין על פי הסקירה ההיסטורית ,שבכל זאת משאירה
פתח להשלמות עתידיות (בלכר ובלכר .)2020 ,מינים שלעת עתה לא
אותר לגביהם מידע היסטורי מנווה עינות קנה וסמר מצוינים בתוצאות
העבודה בסימן "לא" –  ,)¬( not signלהבדיל מסימנים של תוצאות
סקר השדה – "אפס" (היעדר המין באתר כולו) ו"מינוס" (אי-הימצאות
המין בפוליגון) .נוכחות המין באתר ללא דירוג השפע מסומנת בתוצאות
סקר השדה באות לטינית וי ( ,)vוכך מסומנים גם הצמחים שאותר
לגביהם מידע היסטורי השייך לעינות קנה וסמר .מקרא לסימון מעמד
המין בהצגת תוצאות העבודה מרוכז בטבלה  .2קבוצות המינים שיש
בהם עניין מבחינת שימור המגוון הביולוגי של נווה המדבר (צמחים
בעלי זיקה כלשהי לבתי גידול לחים ,צמחים רשומים בספר האדום
הלאומי במעמד כלשהו ,וצמחים זרים פולשים) מסומנים בתוצאות
העבודה כמוגדר בטבלה .3
טבלה  :2מקרא לסימון מעמד המין בהצגת תוצאות העבודה
תוצאת העבודה
תיעוד באתר בסקר השדה ,ללא דירוג השפע
אי-הימצאות באתר לעומת המידע ההיסטורי
דרגת השפע בפוליגון מוגדר של סקר השדה
אי-הימצאות בפוליגון מוגדר של סקר השדה
איתור של מידע היסטורי השייך לאתר
אי-איתור של מידע היסטורי השייך לאתר

סימון
v

0
)*( 5 ,4 ,3 ,2 ,1
–
v

¬

* על פי טבלה 1

טבלה  :3מקרא לסימון קבוצות הצמחים בהצגת תוצאות העבודה
קבוצת צמחים
מינים של בתי גידול לחים ,כולל מליחים
מינים בעלי זיקת משנה לבתי גידול לחים
מינים באיום הכחדה או נדירים מאוד בישראל
מינים זרים שחדרו לבתי גידול טבעיים

סימון
שם עברי בכחול
שם עברי בירוק
Scientific name in red
Scientific name in violet

 .3תוצאות ודיון
מידע בוטני היסטורי הוצג בתוצאות העבודה לצד נתוני סקר השדה
(נספח א') .למען אחידות המידע המוצג ,כל השמות המדעיים מובאים
לפי מקור אחד ( )Danin, 2004עם עדכונים עקיבים (דנין ופרגמן-
ספיר )2019 ,לפי הצורך .ברשימת הצמחייה של נווה עינות קנה וסמר,
הכוללת את נתוני סקר השדה ואת המידע ההיסטורי גם יחד (נספח א'),
יש  216מיני צמחים עילאיים ( ,)vascular plantsמתוכם  213הם
מינים ילידיים לחבל ים המלח ו 3-מינים זרים לאזור ולישראל בכלל.
 3.1מינים ילידיים :טקסונומיה ,צורות חיים ובתי הגידול
המינים הילידיים הם הרוב המוחלט בקרב צמחיית נווה עינות קנה וסמר
–  .98.6%מהבחינה הטקסונומית (לפי  )Danin, 2004צמחי עינות קנה
וסמר הילידיים מייצגים  49משפחות שונות ,ו 69.0%-מהמינים שייכים
ל 11-המשפחות הראשונות מבחינת עושרן הטקסונומי (טבלה  .)4ראוי
לציין ,ששבע המשפחות המובילות בצמחיית נווה עינות קנה וסמר הן
גם המשפחות העשירות ביותר במינים בצמחיית נווה עין בוקק (בלכר
ובלכר .)2020 ,בתי הגידול של נאות המדבר בחבל ים המלח מתאפיינים

מ' בלכר ,א' בלכר
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בהרכב ייחודי לעומת סביבתם הצחיחה (בלכר ,)2012 ,אף על פי כן
הם אינם אלא חלק ממערכת ביו-גיאוגרפית מדברית ,והיא ככל הנראה
אחידה למדי ברובד המשפחות.
טבלה  :4ייצוג טקסונומי של צמחים ילידיים בנווה עינות קנה וסמר:
 11המשפחות העשירות ביותר
		
משפחה
ָמ ְרּכָ בִ ים
ְּדגָ נִ ּיִ ים
ִסלְ ִקּיִ ים
ַמצְ לִ יבִ ים
ַּפ ְר ְּפ ָרנִ ּיִ ים
זִ ָיפנִ ּיִ ים
צִ ָּפ ְרנִ ּיִ ים
ִרכְ ָּפ ִתּיִ ים
זּוגָ נִ ּיִ ים
ּגֵ ָרנִ ּיִ ים
ֹלעָ נִ ִיתּיִ ים

Family
()Danin, 2004
Compositae
Gramineae
Chenopodiaceae
Cruciferae
Papilionaceae
Boraginaceae
Caryophyllaceae
Resedaceae
Zygophyllaceae
Geraniaceae
Scrophulariaceae

מספר
המינים

שיעור ()%
במינים הילידיים

35
30
18
14
13
9
6
6
6
5
5

16.4
14.1
8.5
6.6
6.1
4.2
2.8
2.8
2.8
2.3
2.3

התפלגותם של הצמחים הילידיים של עינות קנה וסמר על פי צורות
החיים (בעקבות פינברון-דותן ודניןFeinbrun-Dotan, 1978, ;1998 ,
 )1986; Zohary, 1966, 1972מוצגת באיור  ,5ונראה בו שכמחצית
ממיני האתר הם צמחים חד-שנתיים .מכלל  104מיני החד-שנתיים של
עינות קנה וסמר 6 ,בלבד ( )5.8%הם בעלי זיקה לבתי גידול לחים.
לעומת זאת ,מכלל  59העשבים הרב-שנתיים של האתר –  22מינים
( )37.3%הם צמחים של בתי גידול לחים או בעלי זיקת משנה לבתי
גידול כאלה .החלק היחסי של הקבוצה האקולוגית האחרונה – מינים
בעלי קשר כלשהו לבתי גידול לחים – מגיע בשיחים של נווה עינות
קנה וסמר לכלל  41.7%ובעצים של האתר ל ,90%-אך בבני השיח
הוא אינו עולה על ( 14.3%נספח א') .הפסיפס הנופי של נאות המדבר
מורכב מבתי גידול לחים לצד בתי גידול צחיחים וצחיחים למחצה,
ובהתאם לזה נמצא הרכב הצמחייה באתרים הללו במדבריות שונות
בעולם – צמחים אוהבי מים גדלים בהם לצד צמחים מותאמים ליובש
(ראו הפניות אצל בלכר ובלכר ,)2020 ,וכך גם בנווה עינות קנה וסמר.
עוד יצוין ,שהחלוקה היחסית של צמחי עינות קנה וסמר לפי צורות
החיים דומה לחלוקה שבצמחיית נווה עין בוקק (בלכר ובלכר,)2020 ,
למרות השוני בתנאים הפיזיים השוררים בשני האתרים.

איור  :5התפלגות הצמחים הילידיים של נווה עינות קנה וסמר על פי צורות החיים

 3.2מידע היסטורי :עד כמה הוא מייצג ואמין?
רשימת מינים המייצגת במידה כלשהי את עושר הצמחייה באתר
בתקופה שמאמצע המאה ה 19-עד לאמצע המאה ה 20-לא אותרה.
אולם העדויות על צמחי נווה עינות קנה וסמר בתקופה שמשנת 1848
ועד שנת ( 1943ראו הפניות למקורות בתת-פרק  ,)1.2אף על פי שהן
מפוזרות וחלקיות ,הן מקור למידע היסטורי חשוב על צמחי נווה המדבר
באותו פרק זמן .סקרי צומח ( )vegetationבעינות קנה וסמר בשנות
השבעים והשמונים של המאה הקודמת (ברלינר ;1981 ,רבינוביץ',
 ,)1989 ,1988 ,1982בצירוף לעדויות אחרות מאותה תקופה (דנין,
 ,)HHUJ, 2018 ; 1971מעניקים מידע בוטני בעל ערך גבוה לצורך
לימוד השינויים שהתרחשו בנווה המדבר ,גם אם הם לא כוללים את
רשימת הצמחייה של האתר על כל מרכיביה.
המידע ההיסטורי שאותר כולל  123מינים ילידיים ,לעומת 180
מינים ילידיים שתועדו בסקר השדה (נספח א') .תוצאות הצלבת
הנתונים ההיסטוריים מול נתוני סקר השדה מוצגות בטבלה  .5יש מקום
לסברה שרשימת  90הצמחים הילידיים שנמצאו בסקר השדה ,אך לא
אותר לגביהם מידע מן העבר (נספח א' ,טבלה  ,)5אין בה כדי להצביע
על מינים שהגיעו לאתר בעשורים האחרונים .כיוון שלא ידוע על סקר
צמחייה מקיף בעינות קנה וסמר שנערך בעבר ,יש היתכנות גבוהה
שרוב הצמחים הללו נמצאו באתר גם לפני סקר השדה העכשווי ,והפער
נובע אפוא רק מחוסר תיעוד ,או משום שהמידע ההיסטורי עליהם עדיין
לא נחשף .מקרב  90הצמחים הללו  )67.8%( 61הם מינים חד-שנתיים.
לתיעוד מגוונם דרוש סקר בעונה מוגדרת ובשנים מתאימות (בלכר
ובלכר ,)2020 ,סקר שקרוב לוודאי לא בוצע בעבר בנווה עינות קנה
וסמר .נוסף לכך יש להזכיר שחיפוש ידני בעשבייה הלאומית (תת-פרק
 )2.4התייחס באופן מוגבל לצמחים חד-שנתיים.
טבלה  :5הצמחים הילידיים של נווה עינות קנה וסמר :מידע היסטורי
לעומת נתוני סקר שדה
מספר
המינים

שיעור ()%
במינים הילידיים

מינים שתועדו בסקר שדה,
אך לא נמצא לגביהם מידע היסטורי

90

42.25

מינים שתועדו בסקר שדה,
ונמצא לגביהם גם מידע היסטורי

90

42.25

מינים שאותר לגביהם מידע היסטורי,
אך לא נמצאו בסקר שדה

34

15.5

סך הכול

213

100

קבוצת הצמחים

הנתונים ההיסטוריים על צמחי נווה עינות קנה וסמר אינם מושלמים,
אף על פי כן הם מאפשרים השוואות מסוימות עם נתוני סקר השדה
העכשווי .הסקירה ההיסטורית ,על כל מגבלותיה שצוינו לעיל ,סיפקה
מידע בר-השוואה מהבחינה הכמותית ביחס לקבוצות הצמחים הרב-
שנתיים – עצים ,שיחים ,בני-שיח ועשבים (איור  .)6הנתונים המוצגים
באיור  6מראים כי סקירה היסטורית של צמחיית אתר מסוים היא אכן
גישה מציאותית לאיתור מידע חשוב למטרות ניטור ושימור המגוון
הביולוגי ,כפי שאומת לאחרונה גם לגבי נווה עין בוקק (בלכר ובלכר,
.)2020

צמחיית נווה עינות קנה וסמר והשינויים בה במהלך העשורים האחרונים
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טבלה  :6המינים שלא נכללו ברשימת הצמחייה של נווה עינות קנה
וסמר ,אף על פי שהם נזכרים בין צמחי האתר במקורות
כתובים מסוימים
שם עברי

איור  :6הצמחים הילידיים של נווה עינות קנה וסמר על פי צורות החיים :נתוני
סקר שדה לעומת מידע היסטורי

אמינותו של המידע הבוטני ההיסטורי על נווה עינות קנה וסמר ניתנת
להמחשה באמצעות שתי דוגמאות .בין הצמחים שאספו בעינות קנה
אנשי המשלחת האמריקנית לים המלח ( ,)Lynch, 1849זיהה ר'
גריפית (ראו תת-פרק  )1.2שרשר שיחני (,)Sarcocornia fruticosa
מין ממשפחת הסלקיים ( .)Griffith, 1852בחומרים ההיסטוריים (ראו
תת-פרק  )2.4לא נמצא אזכור אחר מנווה עינות קנה וסמר של צמח
זה ,שהיום מוגדר כמין מאוים בישראל (שמידע ואחרים.)2011 ,
שרשר שיחני תועד בשנית בעינות קנה (איור  )4רק אחרי  167שנים –
בסקר השדה העכשווי (נספח א') .הדוגמה השנייה היא מחומש לולייני
( ,)Pentatropis nivalisשתועד בידי ג' דינסמור בעינות קנה (Post
 )and Dinsmore, 1932/1933לפני כמאה שנים .מטפס זה גם הוא
מוגדר כיום כצמח באיום הכחדה בארץ .גם לגביו לא אותר אזכור
היסטורי נוסף מעינות קנה וסמר ,והתיעוד של דינסמור אף לא צוין
במיפוי תפוצת המין בספר האדום (שמידע ואחרים .)2011 ,מחומש
לולייני לא נמצא בסקר השדה בנווה עינות קנה וסמר (נספח א') ,אך
תועד לאחרונה בקרבת האתר (צמחים בסכנה :2019 ,תצפית של א'
חיים )18.02.2014 ,במרחק כ 400-מ' מעינות סמר ,עובדה שתומכת
בנתון ההיסטורי של דינסמור.
בתוצאות הסקירה ההיסטורית נמצאו גם הוכחות לחשיבות ההקפדה
על כללי תיעוד וזיהוי של מיני הצמחים בסקרים ובמחקרים בוטניים
כדי להבטיח את אמינות המידע (תת-פרק  .)2.2בגין חוסר תיעוד מסודר
או בשל מחלוקות טקסונומיות נאלצנו לא לכלול ברשימת הצמחייה
ההיסטורית של נווה עינות קנה וסמר שורה של מינים (טבלה  ,)6אף
על פי שהם נזכרים בין צמחי האתר במקורות היסטוריים שנסקרו .נציין
שרשימות צמחים שאינן מלוות בתיעוד מסודר ,כלומר איסוף דגימות
ועריכת גיליונות עשבייה ,נפוצות בסקרי השדה בארץ ,וביכולתן
לתרום לתיאור כללי של חברת צומח או להערכה ראשונית של עושר
מיני הצמחים ,אך לא די בהן לחקר הצמחייה .לא רק חובבי צמחים,
אלא גם בוטנאים מקצוענים מנוסים יכולים במקרים מסוימים לטעות
בזיהוי צמחים בשדה ,בעיקר בכל האמור במינים קרובים ודומים.

Scientific name (not
)included species

מין קרוב
תיעוד*
תפוצה באזור אופייני לאזור

ל-שיּבֹולִ ים
ּג ֶֹמא ֵד ִ

Cyperus distachyos All.

ִמלְ ִחית ַא ְׁשלְ גָ נִ ית

Salsola tragus L.

חסר

סּוף ְר ַחב-עָ לִ ים

Typha latifolia L.

חסר

סּוף ָמצּוי

ָס ָמר ַחד

Juncus acutus L.

בספק

ָס ָמר עֲ ָרבִ י

ָס ָמר יַ ִּמי

Juncus maritimus Lam.

חסר

ָס ָמר עֲ ָרבִ י

ָס ָמר ְמ ֻחּיָ ץ

Juncus fontanesii J. Gay

חסר

עַ ְדעַ ד ּכָ חֹל

Limonium sinuatum
(L.) Mill.

חסר

עַ ְדעַ ד ַה ִּמ ְדּבָ ר

Asphodelus fistulosus L.

חסר

עִ ִירית צָ ַרת-עָ לִ ים

Capparis zoharyi
Inocencio, Rivera et
Alcaraz

חסר

צָ לָ ף ִמצְ ִרי

עִ ִירית נְ בּובָ ה
צָ לָ ף קֹוצָ נִ י

#

במחלוקת

ם-ה ֶּמלַ ח
ִרכְ ַּפת יַ ַ

Reseda urnigera Webb

בׁ-שנָ ִתי
ַׁש ְר ַׁשר ַר ְ

Sarcocornia perennis
(Mill.) A.J.Scott

חסר

Trifolium repens L.

חסר

זֹוחל
ִּתלְ ָּתן ֵ

#

במחלוקת

ּג ֶֹמא ֲחלַ ְקלַ ק

ּבּוא ְסיֶ ה
ִרכְ ַּפת ַ
ַׁש ְר ַׁשר ִׂש ָיחנִ י

ופרגמן-ספירDanin, 2004 ;2019 ,

* חוסר תיעוד באזור ים המלח צוין על פי דנין
 #מעמד המין שנוי במחלוקת ,מתבקש מחקר טקסונומי

 3.3מינים באיום הכחדה או נדירים מאוד בישראל
ברשימת הצמחים הילידיים של נווה עינות קנה וסמר (נספח א') נכללים
 15מינים הנזכרים בספר האדום הלאומי (שמידע ופולק ;2007 ,שמידע
ואחרים ;2011 ,צמחים בסכנה ,)2019 ,הממפה צמחים באיום הכחדה
( )threatened speciesאו נדירים מאוד בארץ 8 .מקרב  15המינים
הנזכרים בספר תועדו בסקר השדה ,וביחס ל 3-מקרב  8המינים האלה
לא אותר מידע היסטורי ודאי (טבלה  ,7ראו גם דוגמה באיור .)4
טבלה  :7מינים באיום הכחדה או נדירים מאוד בישראל שתועדו
בסקר שדה בעינות קנה וסמר
שם עברי*

צורת חיים

ּבּוטילֹון ֵק ֶהה
ַא ִ

שיח

מעמד בספר האדום
על סף איום,

NT

מידע היסטורי
0

ֻאּכָ ם ַחדּ-בֵ ִיתי

שיח

באיום,

VU

v

ּבֶ ן-ח ֶֹרׁש ּגָ דֹול

רב-שנתי

באיום,

VU

v

לּומית ּבֹובֶ ה
ְּפ ִ

רב-שנתי

באיום,

VU

v

צַ ְפצָ ַפת ַה ְּפ ָרת

עץ

על סף איום,

NT

ק ֶֹטב ּדּו-זִ יזִ י

חד-שנתי

נדיר מאוד

ַׁש ְר ַׁשר ִׂש ָיחנִ י

בן-שיח

על סף איום,

NT

ת-מלְ עָ ן ָמצּוי
ְּתלַ ַ

חד-שנתי

נדיר מאוד

v

0
v

0

* בצבע כחול מסומנים המינים של בתי גידול לחים ,בצבע ירוק מסומן המין
בעל זיקת משנה לבתי גידול לחים שגדל גם בבתי גידול יובשניים למחצה
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מ' בלכר ,א' בלכר

הנתון האחרון והעובדה ששני המינים הנדירים מאוד בארץ שנמצאו
באתר לראשונה הם צמחים מדבריים (טבלה  ,)7מחזקים את הטענה
(ראו לעיל) שלא נערך בעבר סקר צמחיית עינות קנה וסמר המקיף
את כל בתי הגידול של נווה המדבר ,כולל יובשניים .מציאת בן-חורש
גדול בעינות קנה (איור  )7על ידי עובדי רשות הטבע והגנים בסוף
שנות התשעים (צמחים בסכנה :2019 ,תצפית של א' דרור וע' סבח,
 )29.03.1999הייתה חשובה ,אך הגילוי המעניין לא היה פרי של סקר
צמחייה כולל (א' דרור ,מידע אישי).

טבלה  :8מינים באיום הכחדה בישראל שאותר לגביהם מידע היסטורי
השייך לעינות קנה וסמר ,אך לא נמצאו בסקר השדה
שם עברי*

מידע
מידע
לעינות קנה לעינות סמר

מעמד בספר
צורת חיים
האדום

זֹוחלֶ ת רב-שנתי
ף-חתּול ֶ
ּכַ ָ

באיום,

VU

–

v

ף-חתּול ְׂשרּועָ ה רב-שנתי
ּכַ ָ

באיום,

VU

v

–

מֹורינְ ּגָ ה ָר ְת ִמית עץ
ִ

באיום,

VU

?

?

ְמ ֻח ָּמׁש לּולְ יָ נִ י

רב-שנתי

על סף איום,

NT

v

–

ַּפ ְר ָסה ְמ ֻׁשּנֶ צֶ ת

חד-שנתי

על סף איום,

NT

v

–

ְּפ ֵׁש ָטה ְׂשרּועָ ה

רב-שנתי

על סף איום,

NT

?

?

צִ יצָ ן ָּפ ְר ִסי

רב-שנתי

–

v

באיום,

VU

* בצבע כחול מסומנים המינים של בתי גידול לחים ,בצבע ירוק מסומנים
המינים בעלי זיקת משנה לבתי גידול לחים שגדלים גם בבתי גידול יובשניים
למחצה
? – במקור המידע לא צוין החלק המסוים של נווה המדבר

איור  :7בן-חורש גדול בעינות קנה

להבדיל מבן-חורש גדול ,שלגביו לא אותר תיעוד באתר או בקרבתו
קדום יותר מהנזכר לעיל ,אוכלוסיית אבוטילון קהה בעינות קנה
שנמצאה במהלך סקר השדה (כ 20-פרטים ברצועה הקרובה לכביש )90
היא ככל הנראה גילוי מחדש לאחר כמאה שנים .עד כה היה האבוטילון
הנדיר (איור  )4ידוע בחבל ים המלח בעיקר במטעי התמרים בנווה עין
גדי (בלכר ובלכר )2016 ,ובצומת קומרן ,שם הוא נשתל בשנת 1994
(בלכר .)1995 ,אולם בגיליון העשבייה מתאריך HHUJ,( 26.03.1926
 ,)2018תיעדו א' איג ,מ' זהרי ונ' פנברון אבוטילון קהה בין נחל דרגה
ועינות צוקים ,כפי שצוין בפתקית הגיליון ,אך הוא הוגדר כמין אחר.
נציין גם שדוגמה זו ממחישה את עקרונות מיון החומרים מן העבר
בעבודה הנוכחית (ראו תת-פרק  :)2.4אבוטילון קהה לא נכלל ברשימה
ההיסטורית (נספח א') ,כי למרות ההשערה שהועלתה לעיל ,המין לא
נזכר בתיעוד המדובר באתר עינות קנה וסמר באופן מיוחד (אפילו לא
במעמד "בין לבין") ,אלא רק במרחב שבו נמצא נווה המדבר.
שבעה מינים נוספים הנכללים בספר האדום הלאומי תועדו בנווה
עינות קנה וסמר בעבר ,אך הם לא נמצאו בסקר השדה העכשווי (טבלה
 .)8שלושה מהם עשבים רב-שנתיים השייכים לבתי גידול לחים (כולל
מליחים) ,ושני מינים הם צמחים סודניים בעלי זיקת משנה לבתי גידול
לחים ,אשר יכולים להתקיים גם בבתי גידול יובשניים למחצה.

 3.4מינים שתועדו בעבר אך לא נמצאו בסקר השדה
מלבד שבעת המינים הרשומים בספר האדום ואשר נכחדו באתר כולו
(טבלה  ,)8בעינות קנה וסמר התרחש צמצום ניכר ביותר של אוכלוסיית
מין נוסף הנמצא באיום הכחדה בישראל – פלומית בֹובֵה (טבלה ,)7
והעובדות ביחס לכך מתועדות היטב .התיאור המפורט של תפוצת המין
באתר באמצע שנות השבעים של המאה שעברה (ברלינר )1981 ,כולל
מיפוי של פלומית בובה לאורך חוף ים המלח .הצמח תועד בעבר ב9-
נקודות בעינות סמר וב 35-נקודות בעינות קנה ,וב 10-מקטעים בעינות
קנה הוא היה אחד הצמחים השולטים (ברלינר .)1981 ,בסקר השדה
שנערך כעבור כארבעים שנה נמצאו פרטים בודדים של פלומית בובה
בנקודה אחת בלבד בעינות קנה ,ובעינות סמר המין לא אותר כלל
(נספח א').
בסקר שלנו מתועדים שינויים קיצוניים שחלו גם בתפוצת הצמחים
שבדרך כלל אינם נזכרים בין הצמחים הנדירים .סּוף מצוי ,שהיה אחד
המינים השולטים במקטעים רבים ליד הנביעות בנווה המדבר (ברלינר,
 ,)1981לא נמצא עוד באתר .קנה-סוכר גבוה היה בין הצמחים
האופייניים של חגורה שלמה בעינות סמר עד שנת  1973לפחות
(ברלינר ,)1981 ,גם הוא נעלם מחלק זה של נווה המדבר ,ונמצא רק
בעינות קנה (נספח א') .בנווה עינות קנה וסמר לא נמצאו בסקר השדה
גומא חלקלק ,בן-טיון בשרני ,ליפיה זוחלת וצמחים נוספים של בתי
גידול לחים (נספח א').
מתבקשת התייחסות מיוחדת לשני מינים מעינות קנה וסמר
המתועדים באוסף הלאומי ( .)HHUJ, 2018המין האחד הוא
ערבה מחודדת .ענף ערבה מחודדת נאסף בעינות קנה בידי א' דנין
( ,)20.12.1967והחוקר גם כתב מאוחר יותר על עץ ערבה הגדל על
מים מתוקים במרחק מטרים אחדים מים המלח (דנין .)1971 ,קיום
העץ או כמה עצי ערבה בעינות קנה וסמר נמשך עד שנות השמונים של
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המאה שעברה ,ואפילו הועלתה אפשרות של "חפירת בריכות ליד עץ
הערבה" (ברלינר ;1981 ,רבינוביץ' .)1989 ,תיעוד של ערבה מחודדת
בעינות קנה הוא בעל עניין לא רק בהקשר המקומי של האתר הספציפי,
אלא גם בהקשר המרחבי של חבל ים המלח (ראו לגבי ערבות בעין
בוקק אצל בלכר ובלכר.)Tristram, 1865 ;2020 ,
המין הנוסף שנדרש להתייחס אליו הוא קנה-סוכר זקוף (Saccharum
 .)strictumצמח זה נאסף בעינות קנה ( )2.04.1925בידי א' איג ובידי
מ' זהרי ,והוא מתועד בעשבייה הלאומית בשני גיליונות נפרדים .בדיקת
הגיליונות הללו אינה מעלה ספקות לגבי זיהוי המין .קנה-סוכר זקוף
מופיע בצמחיית הארץ (פינברון-דותן ודנין,)Danin, 2004 ;1998 ,
אך הוא צוין בספר האדום כמין מסופק (שמידע ואחרים .)2011 ,אנו
מציעים לשקול מחדש את מעמדו של הצמח הרב-שנתי ,כי העובדות
לגביו אינן שונות מהעובדות לגבי אחי-חרגל המדבר (Oxystelma
 )alpiniלמשל ,שגם הוא היה ידוע בוודאות מאתר אחד בלבד בארץ
(נווה עין גדי) ונכלל ברשימה האדומה הלאומית (צמחים בסכנה,
 .)2019לדעתנו ,יש להגדיר את קנה-סוכר זקוף כמין שנכחד בישראל,
זאת על פי המידע הזמין העכשווי.
הסקירה ההיסטורית של צמחי עינות קנה וסמר ,על מגבלותיה
שצוינו לעיל (תת-פרק  ,)2.4אפשרה לאתר  33מיני צמחים ילידיים
שלא נמצאו בסקר השדה (נספח א') ,אף על פי שהם תועדו בעבר בנווה
המדבר ,בכללם  7מינים באיום הכחדה בישראל המופיעים בטבלה .8
מקרב  33המינים הידועים מעינות קנה וסמר מן העבר בלבד 22 ,מינים
( )66.7%הם צמחים של בתי גידול לחים (כולל מליחים) או בעלי זיקת
משנה לבתי גידול כאלה ,גם אם חלק מהאחרונים יכולים להתקיים
בבתי גידול יובשניים למחצה (ראו דוגמאות בטבלה  .)8גם בכלל 90
המינים הילידיים של נווה המדבר שאותר לגביהם מידע היסטורי,
ושנמצאו בסקר השדה (נספח א') ,יש  22צמחים של בתי גידול לחים
או בעלי זיקת משנה לתנאים אקולוגיים כאלה ,במקרה זה חלקם הוא
 24.4%בלבד (איור .)8
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בתוצאות העבודה שלנו הן בסקר השדה והן בסקירה ההיסטורית
( .)χ2=18.74, χ2cr=3.84, p < .000015, sign. at p < .05יש
לציין שבתנאים הפיזיים הנוכחיים של עינות קנה וסמר ,היה בלתי
אפשרי להגיע לכל פינה ופינה של נווה המדבר – הן בגלל הבולענים
והן בגלל צפיפות הצומח בקטעים מסוימים .למרות זאת הסקר ,שהיה
רחב עד כמה שניתן ,מאפשר להעריך בסבירות גבוהה שצמחים בעלי
זיקה כלשהי לבתי גידול לחים – אלה שלא נמצאו – הם מינים שנכחדו
בשמורת עינות קנה וסמר ,ואינם קיימים בתחום האתר כיום ,לפחות
לא כאוכלוסיות .סביר להניח שהתמורות הסביבתיות הקיצוניות
המתרחשות בנווה המדבר בעשורים האחרונים (ראו תת-פרק  )1.3הן
שגרמו להכחדת מינים רבים השייכים לקבוצה האקולוגית המדוברת.
 3.5צמחים זרים לחבל ים המלח בפרט ולישראל בכלל
בסקר השדה בעינות קנה וסמר תועדו שני מינים זרים (נספח א'):
קוכיה הודית – צמח שהגיע לארץ ולחבל ים המלח בהכנסה לא מכוונת,
ומלוח ספוגי – צמח מרעה מיובא לארץ ,גם הוא הגיע לחבל ים המלח
בהכנסה לא מכוונת .דרגת השפע של מלוח ספוגי בעינות קנה מוערכת
בתוצאות הסקר (נספח א') כבינונית (דרגה  3בסולם של  .)5המלוח
הזר נכנס גם לבתי גידול שהיו מכוסים בעבר בצומח טבעי (איור .)9
צמח זר של בתי גידול לחים ,אל-ציצית לבנה ,שנרשם בעבר בעינות
קנה וסמר ,לא נמצא בסקר השדה (נספח א').

איור  :9מלוח ספוגי בעינות סמר בכתמים שבהם הצומח הטבעי נשרף (ימין)
או התייבש (שמאל)

 .4המלצות ניטור וממשק

איור  :8הרכב אקולוגי של המינים הילידיים שלא נמצאו בסקר השדה (לעומת
המידע ההיסטורי) בהשוואה להרכב מינים כאלה שנמצאו בסקר ותועדו
גם בעבר

מבחינת החלק היחסי של הצמחים השייכים לבתי גידול לחים במידה
מלאה או במידת-מה ,הרכב המינים הילידיים שלא תועדו בסקר השדה
נמצא שונה באופן מובהק מהרכב צמחי האתר הילידיים שרשומים

 4.1ניטור ארוך-טווח של צמחיית האתר
חקר המקרה של נווה עינות קנה וסמר הוא ההמחשה לכך שסקר חוזר
של צמחיית האתר מתאים לצורכי ניטור המגוון הביולוגי בטווח הארוך,
בייחוד לאור התמורות הסביבתיות הקיצוניות המתרחשות בחופי ים
המלח .מחברי המאמר מתקשים להציע חלופה מתודית לניטור מגוון
הצמחים בתנאים הנתונים .לדוגמה ,חתכי צומח קבועים ,גם המפורטים
מאוד ובעלי נקודות הציון המדויקות ביותר ,אינם יכולים לייצג את
השינויים הביולוגיים בקנה מידה של האתר כולו בתנאים הפיזיים
המשתנים תדיר .חתך קבוע בכיוון צפון–דרום בחוף הים יאבד את
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מ' בלכר ,א' בלכר

תקפותו בייצוג בתי הגידול אחרי שנים ספורות בלבד לנוכח קצב הנסיגה
הנוכחי של ים המלח ,והוא הדין לגבי חתך קבוע בכיוון מזרח–מערב
בתנאי ניידות הנביעות מזרחה ודרומה .למען ההגינות המקצועית ראוי
לציין שגם בתרחיש האופטימי ביותר של עתיד ים המלח ,שבו מגמת
הירידה של מפלס הים תתהפך ותהפוך לעלייה ביום מן הימים ,סקר
צמחייה חוזר יהיה הכלי המתאים ביותר לניטור מגוון מיני הצמחים,
ולא חתכים צמודים לנקודות ציון גיאוגרפיות.
מחוץ לישראל נאגר ידע רב בחקר צמחיות אתרים (ראו הפניות
בתת-פרק  1.1ואצל בלכר ובלכר ,)2020 ,אולם בניטור ארוך-טווח
של צמחיית אתר ,הניסיון עדיין מוגבל .עם זאת תוצאות העבודות
בתחום זה שנעשו בבריטניה ( )Walker, 2003וברוסיה (Khitun
 )et al., 2016תומכות באפשרות של יישום הגישה למטרות הניטור.
בבריטניה תקופת המעקב באתרים שונים שבהם התרחשו שינויים
בעקבות פעילות האדם עלתה על  350שנה ,ותועדו הכחדות צמחים
רבות ( .)Walker, 2003מעניין לא פחות הוא הניסיון הרוסי באזורים
הארקטיים ( ,)Khitun et al., 2016שבהם השפעת האדם לא הייתה
גדולה מדי .לדוגמה ,בסקר חוזר אחרי כארבעה עשורים לא נמצאו
שינויים ניכרים מאוד בהרכב צמחיית האתר (Koroleva et al.,
 ,)2019עובדה שמחזקת את ההערכה שהרכב הצמחייה הוא מדד שמרני
בתנאים יציבים יחסית ,ולכן הוא מתאים לניטור ארוך-טווח .ההמלצות
לגבי עריכת סקר שדה חוזר לניטור הצמחייה בנווה המדבר פעם בעשור
בקירוב ,שניתנו בהתייחסות לעין בוקק (בלכר ובלכר ,)2020 ,תקפות
גם לעינות קנה וסמר.
 4.2אי-יציבות התנאים באתר כחסם הממשק
הדברים שנכתבו לפני כארבעה עשורים בדבר האפשרות של תכנון
פעולה בשטחו של נווה עינות קנה וסמר ,נכונים היום כפל-כפליים:
"הדינמיות הרבה במערך ההידרולוגי של נווה המדבר וההשתנות
המהירה של פני שטחו בעקבותיה ,גורמות לכך שנתונים מלפני כעשור,
ואפילו מלפני כחמש שנים ,אינם משקפים את המצב ואינם מתאימים
כנתוני יסוד לתכנון כולל כלשהו בשטח" (ברלינר ,1981 ,עמ'  .)77יש
להדגיש שזאת הייתה הערכת המצב באתר עוד לפני היווצרות האזור
הבוצי ,התחתרות הערוצים ,תופעת הבולענים ,המנהור והקריסות (ראו
תת-פרק  .)3.1קצב השינויים הקיצוניים באתר בתקופה האחרונה לא
נמדד בשנים כפי שהיה בשנות השבעים והשמונים (ברלינר,)1981 ,
אלא בחודשים בלבד (איור  .)10ראוי להוסיף לכך שבתקופת סקרי
ברלינר ( )1981היה בכל זאת בסיס כלשהו של מידע הידרולוגי ,שניתן
היה לקשור לצמחים בעלי זיקה לבתי גידול לחים ,כיוון שמדידות
הספיקה של הנביעות נעשו בקרבת הנוף הצמחי של נווה המדבר ,כי
שם הן נבעו .בעשור וחצי האחרונים מתבצעת מדידת הספיקה בערוצים
שבאזור הבוצי (ראו איורים  )2 ,1בקרבת הים והרחק מכל הצמחים,
כי באזור זה מופיעים כיום המים הזורמים (גלילי ;2007 ,גלילי ,מידע
אישי) .על פי התחזית שהתפרסמה לאחרונה (,)Levy at al., 2020
בעשרות השנים הקרובות צפויה ירידה מתמדת בספיקת הנביעות
בתחום עינות קנה וסמר ,וכן צפוי שנביעות סמר ינדדו דרומה למניפת
הסחף של נחל דרגה.

איור  :10שינויים בבית הגידול בעינות קנה שהתרחשו במהלך שלושה חודשים
בשנת  :2012למעלה – המצב בחודש יוני ,למטה – המצב בחודש
ספטמבר

לתמורות הסביבתיות המתרחשות בנאות המדבר של אזור ים המלח
בעקבות ירידת מפלס הים ,יש השפעה שלילית על המגוון הביולוגי הן
בשטחים שאינם מוגנים על ידי החוק והן באדמות שבתחום שמורות
הטבע (בלכר .)2012 ,מכאן נובע הצורך בַממשק הפעיל למען שמירת
הצמחייה בשטחי נאות המדבר ,נוסף לשימור הסביל .אולם לאור המצב
בעינות קנה וסמר ,שהוא בלתי יציב ברמה קיצונית ,ולאור התחזית
להמשך ירידת מפלס ים המלח ולירידה בספיקת הנביעות (Levy at
 ,)al., 2020מומלץ לדחות את ממשק הצמחים הפעיל בשמורה עד
שיתייצבו התנאים הפיזיים בנווה המדבר ויסתמן מסלול התפתחות
כלשהו .נראה שעל מנת לשמור את האתר כנווה מדבר אין מנוס מטיפול
הנדסי בו .כפי שצוין בדיון מקצועי רב-תחומי עוד לפני עשור (שקדי,
 ,)2010יתכן שללא טיפול כזה המערכת האקולוגית לא תחזיק מעמד.
אם המצב העתידי יאפשר את תחילת השיקום האקולוגי בעינות קנה
וסמר – כולל השבת מיני הצמחים – בסיס המידע המוצג במאמר זה
על צמחיית האתר ועל השינויים בה ,שחלו להערכתנו עקב התמורות
הסביבתיות ,צפוי להיות רלוונטי ושימושי.
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 4.3מניעת פלישה של צמחים זרים
על פי תוצאות סקר השדה ,נמצאו בעינות קנה וסמר בשנים –2014
 2019רק  2מינים זרים מקרב  182הצמחים שתועדו (נספח א') ,כלומר
חלקם של המינים הזרים הוא  1.1%בלבד בהרכב העכשווי של צמחיית
האתר .נתון זה מעיד שלפחות מבחינת הזיהום הביולוגי שמורת עינות
קנה וסמר נמצאת במצב טוב יחסית .אף על פי כן נושא מניעת הפלישה
של צמחים זרים לנווה המדבר לא איבד מתקפותו – ומשתי סיבות.
האחת היא שההשתנות המהירה והקיצונית של התנאים הפיזיים גורמת
להיווצרות בתי גידול חדשים (ראו תת-פרק  )1.3הפנויים לאכלוס על
ידי צמחים ,כולל מינים זרים; השנייה היא שבאזור ים המלח בכלל,
ובסביבה הקרובה לעינות קנה וסמר בפרט ,יש מקור כְבד-השפעה
להפצת צמחים זרים ,והוא נמצא בגינות הנוי (בלכר ובלכר;2005 ,
בלכר ;2016 ,בלכר ואחרים.)2017 ,
עשרות פרטים של עץ ינבוט שמקורו באמריקה שתולים בגינות
הנוי של יישוב מצפה שלם ,השוכן כ 1.5-ק"מ מעינות סמר וכ 5-ק"מ
מעינות קנה ,ומשם הוא מופץ באמצעות בעלי חיים וזרמי מי נגר (מ'
בלכר ,מידע אישי) .הינבוט הוא עץ זר פולשני המזוהה ברמת הסוג
( ,)Prosopis sp.כי מיני הינבוט שהובאו מאזורים שונים של אמריקה
ונשתלו בארץ זה לצד זה בחלקות אקלום ובגינות ,זמינים לתהליכי
הכלאה ,ובני-כלאיים בסוג זה הם תופעה ידועה (ראו אצל בלכר,
 .)2016אם לא יינקטו צעדי מניעה ,במוקדם או במאוחר יגיע הצמח
הפולש לנווה המדבר ,שכן הוא כבר נמצא בגבול האתר ובמסלול הפצה
ודאי לתחום שמורת הטבע (איור .)11

איור  :11פרט של עץ הינבוט ( )Prosopis sp.ליד מעבר מים מהצד המערבי
של כביש  90לכיוון נווה עינות קנה וסמר כדוגמה לדרכי ההפצה של
הצמח הזר

תהליך הפלישה הביולוגית של דקל הוושינגטוניה מגינות הנוי אל נווה
עינות קנה וסמר עדיין לא התחיל באופן ממשי ,אך אין להסיק מכך
שצעדי המניעה שיש לנקוט ביחס למין זר זה נופלים בדחיפותם מאלה
שיש לנקוט לגבי הינבוט .פלישת הוושינגטוניה לבתי גידול דומים מאוד
בנווה עינות הכיכר היא עובדה מוגמרת (בלכר ובלכר ;2005 ,בלכר,
 ,)2016ולא חסר אלא מפיץ כדי שדקל אמריקני יגיע לעינות קנה וסמר,
שכן התנאים האקולוגיים באתר מאפשרים את התבססות הוושינגטוניה
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בו .הוכחה עקיפה לכך היא אוכלוסייה בת יותר מ 70-פרטים של תמר
מצוי ,הבולטת כיום בנוף של נווה עינות קנה וסמר (איור .)12

איור  :12אוכלוסיית דקל התמר שהתפתחה בשנים האחרונות בעינות קנה וסמר
מעידה בעקיפין על התאמת בתי הגידול בנווה המדבר להתבססות של
דקל הוושינגטוניה הזר

התמר הוא מרכיב נופי מסורתי של חבל ים המלח ,והוא חלק מן הצמחייה
הטבעית של האזור ( ,)Danin, 2004אך אין עדויות לנוכחות התמרים
בנווה עינות קנה וסמר במאה הGriffith, 1852; Lowne, 1867;( 19-
 )Lynch, 1849; Tristram, 1865וגם לא בשנות השבעים והשמונים
של המאה הקודמת (ברלינר ;1981 ,רבינוביץ'.)1989 ,1988 ,1982 ,
דקל התמר בעינות קנה וסמר נזכר לראשונה רק בשנות האלפיים (רז
ופרומקין ,)2006 ,ובהסתמך גם על גודל (גובה) הפרטים הקיימים באתר
כיום ,סביר להניח שהם התפתחו בעשרים השנים האחרונות .מקור עצי
התמר בשמורת עינות קנה וסמר הוא במטעי התמרים הנמצאים במרחק
 5–1ק"מ צפונית לה ,והמסלול הסביר ביותר של הפצת המין הוא דרך
מערכת העיכול של זאבים ותנים.
מקורם של התמרים בשמורה הוא בגידול החקלאי ,ולמרות זאת
ראוי לקבל אותם כחלק מהצמחייה המקורית של נאות המדבר בחבל
ים המלח בכלל ושל נווה עינות קנה וסמר בפרט .אולם בניגוד לתמרים
יש למנוע את פלישת הדקל הזר – הוושינגטוניה .יש סבירות גבוהה
שתתרחש פלישה של הדקל האמריקני מהגינות ביישוב אל בתי הגידול
הטבעיים בנווה המדבר ,כי המפיצים הפוטנציאלים קיימים בשטח:
לא רק בעלי כנף כגון טריסטרמית ועטלף פירות ,שאליהם הצטרפה
לאחרונה המאינה (עוף פולש) ,כפי שהיה צפוי (בלכר ,)2005 ,אלא גם
הכלביים ( .)Armenta-Méndez et al., 2020זאבים ,תנים ושועלים
חיים באזור נווה עינות קנה וסמר ,ויכולים להגיע לפירות הוושינגטוניה
הנופלים על הקרקע ,לדוגמה בצד החיצוני של גדר היישוב.
הפתרון לבעיה הצפויה של פלישת צמחי נוי זרים צריך לכלול את
ביעור המקור להפצת צמחים פולשים שכבר נמצא בגינות היישובים
הקרובים לעינות קנה וסמר ,וגם מניעת נטיעה של צמחים פולשניים
חדשים באותן גינות (בלכר .)2016 ,אחד המוקדים המרכזיים בפרויקט
האזורי של רשות הטבע והגנים ,שתכליתו לבסס ולקדם גננות נוי
המונעת פלישות ביולוגיות (בלכר ,)2016 ,2012 ,הוא הגינות של
מצפה שלם ,היישוב הקרוב ביותר לנווה עינות קנה וסמר (בלכר
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מ' בלכר ,א' בלכר

ואחרים .)2017 ,הטיפול המעשי במינים הפולשים בגינות מצפה שלם,
שעלולים לשנות ולסכן את המערכת הטבעית בנווה עינות קנה וסמר,
נמצא בשלב מתקדם .הסתיים הביעור של שיטת עלי-ערבה ,פעולת
הסרת הוושינגטוניה מתקרבת לסיומה ,והמין הבא המיועד לכריתה ,כפי
שנקבע בסדר העדיפויות ,הוא הינבוט (מ' בלכר ,מידע אישי) .בתחום
שמורת עינות קנה וסמר מומלץ לבצע ביעור של מלוח ספוגי ,לכל
הפחות של פרטיו הגדולים והבולטים ,תוך כדי הקפדה על מניעת פיזור
זרעיו במהלך העבודה.

תודות
המאמר הוא חלק מהתוצרים של הפרויקט הרב-שנתי העוסק בלימוד,
ניטור ושימור של מגוון הצמחים בנאות המדבר לצד ים המלח .המחקר
נעשה במסגרת התוכנית הלאומית לשיקום ופיתוח אזור ים המלח
(החלטת ממשלת ישראל מס'  4254משנת  .)2012בהתאם למטרות
התוכנית הממשלתית הגישו המחברים הצעה לחקר הצמחיות של נאות
המדבר בחבל ים המלח ,כולל נווה עינות קנה וסמר .לאחר תהליך בחינת
ההצעה ואישורה ברשות הטבע והגנים ,היא נתמכה גם על ידי מו"פ
מדבר וים המלח .המשרד להגנת הסביבה ומשרד המדע והטכנולוגיה
שותפים בתמיכה שניתנה לפרויקט.
ברצוננו להודות לעמיתים הרבים שסייעו לנו במהלך העבודה:
ג'מיל אטרש ,מתן בוגומולסקי ,תמר בוסקילה ,ארז ברוכי ,אריה ברטי,
דודי גרינבאום ,מרגרטה וולצ'אק ,אלדד חזן ,סלימאן חמאייסה ,דורון
לקס ,הילה ניסן ,עמוס סבח ,נעמה עמיעז ,אמיר פלח ,גבי צנטנר ועופר
שטייניץ (רשות הטבע והגנים) ,יעל מאור (מו"פ מדבר וים המלח) ,הגר
לשנר ,נטע מנלה ודרור הבלנה (האוניברסיטה העברית בירושלים).
ביקורת עמיתים אנונימית תרמה לשיפור המאמר.
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 צמחיית נווה עינות קנה וסמר:'נספח א
) שיטות,2  (פרק3 ,2 ,1  מקרא לסימון מעמד המינים ומקרא לסימון קבוצות הצמחים – ראו בטבלאות,סולם לדירוג השפע של המינים
דרגת השפע בפוליגונים
)3 (איור

Scientific name
תיעוד
איתור
( מידע היסטורי בסקר שדהaccording to Danin, 2004; Danin and Fragman-Sapir, 2019)

שם עברי

KS 2

KS 1

4

3

v

v

Aaronsohnia factorovskyi Warb. & Eig

1

1

v

v

Abutilon fruticosum Guill. & Perr.

−

1

v

¬

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

ּבּוטילֹון ֵק ֶהה
ִ ַא

1

1

v

¬

Acacia raddiana Savi

ִׁש ָּטה ְסלִ ילָ נִ ית

1

−

v

v

Achillea fragrantissima (Forssk.) Sch. Bip.

ָאכִ ילֵ ָאה ֵר ָיחנִ ית

−

−

0

v

Aeluropus lagopoides (L.) Thwaites

זֹוחלֶ ת
ֶ חתּול-ף
ָ ַּכ

−

−

0

v

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.

חתּול ְׂשרּועָ ה-ף
ָ ַּכ

−

1

v

¬

Aerva javanica (Burm.f.) Juss. ex Schult.

−

1

v

¬

Agathophora alopecuroides (Delile) Fenzl ex Bunge

3

4

v

v

Aizoon canariense L.

ַחיְ עַ ד ָקנָ ִרי

3

1

v

v

Aizoon hispanicum L.

ַחיְ עַ ד ְס ָפ ַר ִּדי

−

2

v

v

Alhagi graecorum Boiss.

2

2

v

v

Anabasis articulata (Forssk.) Moq.

3

2

v

v

Anabasis setifera Moq.

1

−

v

¬

Anagallis arvensis L.

2

2

v

¬

Anchusa aegyptiaca (L.) DC.

ּפר ִמצְ ִרית-ׁשֹון
ַ
ְל

3

2

v

¬

Anthemis maris-mortui Eig

ה ֶּמלַ ח-ם
ַ ַַק ְחוַ ן י

1

1

v

v

Anvillea garcinii (Burm.f.) DC.

ָמ ִרית ִמ ְדּבָ ִרית

1

1

v

v

Aristida adscensionis L.

מלְ עָ ן ָמצּוי-ת
ַ ְַּתל

1

−

v

¬

Arnebia linearifolia DC.

עָ לִ ים-ַא ְרנָ בִ ית צָ ַרת

2

3

v

v

Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K.Koch

−

−

0

v

Arundo donax L.

3

2

v

v

Asphodelus tenuifolius Cav.

1

2

v

v

Asteriscus graveolens (Forssk.) Less.

2

−

v

v

Asteriscus hierochunticus (Michon) Wiklund

1

−

v

v

Astragalus callichrous Boiss.

1

1

v

¬

Astragalus dactylocarpus Boiss.

ֶק ֶדד ַה ַּסיִ ף

−

1

v

v

Astragalus tribuloides Delile

ֶק ֶדד ָק ְטּבִ י

−

1

v

¬

Atractylis cancellata L.

−

1

v

v

Atractylis carduus (Forssk.) C.Chr.

−

1

v

v

Atriplex glauca L.

4

4

v

v

Atriplex halimus L.

3

2

v

v

Atriplex holocarpa F.Muell.

ּלּוח ְספֹוגִ י
ַ ַמ

2

2

v

v

Atriplex leucoclada Boiss.

ּלּוח ַמלְ ּבִ ין
ַ ַמ

1

1

v

¬

Avena wiestii Steud.

−

−

0

v

Bacopa monnieri (L.) Pennell

טֹורי
ִ ַא ֲהרֹונְ סֹונְ יַ ת ַפ ְק
ּבּוטילֹון ַה ִּׂש ַיח
ִ ַא

ֹלבֶ ד ַה ִּמ ְדּבָ ר
ַמ ְתלּולַ ן ָהעֲ ָרבֹות

ָהגָ ה ְמצּויָ ה
יַ ְפרּוק ַה ִּמ ְדּבָ ר
יַ ְפרּוק זִ ָיפנִ י
ַמ ְרּגָ נִ ית ַה ָּׂש ֶדה

מלַ ח ַמכְ ִחיל-ן
ֶ ֶּב
עַ בְ ָקנֶ ה ָׁשכִ ַיח
עָ לִ ים-עִ ִירית צָ ַרת
ּכֹוכָ ב ֵר ָיחנִ י
ּכֹוכָ ב נַ ּנָ ִסי
ֶק ֶדד יָ ֶפה

ֻח ְר ַׁשף ַה ְּׂשבָ כָ ה
ֻח ְר ָׁשף צָ הֹב
עָ לִ ים-ּלּוח ְק ַטן
ַ ַמ
ּלּוח ִק ֵּפ ַח
ַ ַמ

ׁשּועָ ל עַ ְרבָ ִתית-ִׁשּבֹלֶ ת
ְּפ ֵׁש ָטה ְׂשרּועָ ה
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שם עברי

KS 2

KS 1

2

3

v

¬

Bassia eriophora (Schrad.) Asch.

ּבַ ְסיָ ה צְ ִמ ָירה

1

−

v

¬

Bassia indica (Wight) A.J.Scott

קֹוכְ יָ ה ָה ִּדית

1

−

v

¬

Bellevalia desertorum Eig & Feinbrun

2

1

v

v

Blepharis attenuata Napper

3

3

v

¬

Brachypodium distachyum (L.) P.Beauv.

2

1

v

¬

Bromus fasciculatus C.Presl

3

1

v

¬

Calendula arvensis L.

−

−

0

v

Calendula pachysperma Zohary

−

−

0

v

Calotropis procera (Aiton) Aiton f.

3

3

v

¬

Capparis aegyptia Lam.

1

1

v

v

Caralluma sinaica (Decne.) A.Berger

1

−

v

¬

Carrichtera annua (L.) DC.

ּכַ ִּפּיֹות ְׂשעִ ירֹות

1

1

v

v

Carthamus nitidus Boiss.

ֻק ְר ָטם ַמבְ ִריק

−

−

0

v

Caylusea hexagyna (Forssk.) M.L.Green

ֵׁש ָׁשן ַמ ֲא ִפיר

2

2

v

v

Centaurea hyalolepis Boiss.

רּומי
ִ ַּד ְר ַּדר ְק

2

1

v

¬

Centaurea lanulata Eig

ַּד ְר ַּדר צַ ְמ ָרנִ י

1

−

v

v

Centaurea pallescens Delile

ַּד ְר ַּדר ַה ִּמ ְדּבָ ר

1

−

v

¬

Chaetosciadium trichospermum (L.) Boiss.

ַׂשעֲ רּור ָׂשעִ יר

3

3

v

v

Chenopodium murale L.

−

1

v

v

Chiliadenus iphionoides (Boiss. & Blanche) Brullo

3

2

v

v

Chrysanthemum coronarium L.

טּורה
ָ ֲַח ְרצִ ית ע

1

−

v

v

Cistanche tubulosa (Schenk) Hook. f.

יַ ְחנּוק ַה ִּמ ְדּבָ ר

1

1

v

v

Cleome arabica L.

1

−

v

¬

Cleome droserifolia (Forssk.) Delile

עָ לִ ים-ּבַ ֲא ָׁשן עֲ גֹל

2

1

v

¬

Commicarpus helenae (J.A.Schult.) Meikle

ּדּורים
ִ ּלּוטנִ ית ַה
ָ ַּב

1

−

v

v

Convolvulus siculus L.

ֲחבַ לְ ּבַ ל ִסיצִ ילִ י

−

1

v

v

Crepis aspera L.

נִ ָיסנִ ית זִ ָיפנִ ית

1

1

v

¬

Cucumis prophetarum L.

1

−

v

¬

Cuscuta pedicellata Ledeb.

3

3

v

¬

Cuscuta planiflora Ten.

−

−

0

v

Cyperus fuscus L.

−

−

0

v

Cyperus laevigatus L.

2

−

v

¬

Diplotaxis acris (Forssk.) Boiss.

טּוריִ ם ִמ ְדּבָ ִרּיִ ים
ַ

2

1

v

¬

Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss.

טּוריִ ם זִ ָיפנִ ּיִ ים
ַ

−

−

0

v

Dittrichia viscosa (L.) Greuter

−

1

v

v

Doellia bovei (DC.) Anderb.

לּומית ּבֹובֶ ה
ִ ְּפ

1

1

v

v

Drimia maritima (L.) Stearn

ָחצָ ב ָמצּוי

2

−

v

v

Echinops polyceras Boiss.

ּפֹודן ּבְ לַ נְ ׁש
ַ ִק

3

2

v

v

Echium judaeum Lacaita

הּודה
ָ ְעַ כְ נַ אי י

זּומית ַה ִּמ ְדּבָ ר
ִ זַ ְמ
ִר ָיסן ַּדק
עֻ ְקצָ ר ָמצּוי
רֹומית ְמ ֻאּגֶ ֶדת
ִ ְּב
חתּול ְמצּויֹות-י
ָ ֵצִ ָּפ ְרנ
חתּול עָ בֹות-י
ָ ֵצִ ָּפ ְרנ
ה ִּמ ְדּבָ ר ַהּגְ דֹולָ ה-ת
ַ ְַּפ ִתיל
צָ לָ ף ִמצְ ִרי
ה ֶּמלַ ח-ם
ַ ֶַאצְ ּבֹועַ י

אוָ ז ָה ַא ְׁשּפֹות-ף
ֲ ַּכ
ּכְ ֵתלָ ה ֲח ִר ָיפה

ּבַ ֲא ָׁשן ָּת ִמים

ְמלָ ְפפֹון ַהּנְ בִ ִיאים
ּכְ ׁשּות ָהעֳ ָקצִ ים
ּפ ָר ִחיםְ טּוח
ַ ּכְ ׁשּות ְׁש
ּג ֶֹמא חּום
ּג ֶֹמא ֲחלַ ְקלַ ק

ַטּיּון ָּדבִ יק
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דרגת השפע בפוליגונים
)3 (איור

Scientific name
תיעוד
איתור
( מידע היסטורי בסקר שדהaccording to Danin, 2004; Danin and Fragman-Sapir, 2019)

שם עברי

KS 2

KS 1

1

1

v

¬

Echium rauwolfii Delile

עַ כְ נַ אי זִ ָיפנִ י

−

−

0

v

Eclipta prostrata (L.) L.

צִ יצִ ית לְ בָ נָ ה-ַאל

1

−

v

¬

Emex spinosa (L.) Campd.

−

−

0

v

Enneapogon persicus Boiss.

1

1

v

¬

Ephedra aphylla Forssk.

ַׁש ְרבִ ָיטן ִר ָיסנִ י

−

1

v

v

Epipactis veratrifolia Boiss. & Hohen.

ח ֶֹרׁש ּגָ דֹול-ּבֶ ן

1

1

v

v

Erodium crassifolium L'Her.

−

1

v

v

Erodium glaucophyllum (L.) L'Her.

ח ִס ָידה ֵק ֵר ַח-ּקֹור
ֲ
ַמ

3

3

v

v

Erodium neuradifolium Delile

ח ִס ָידה ִמצְ ִרי-ּקֹור
ֲ
ַמ

−

1

v

¬

Erodium oxyrhynchum M.Bieb.

ח ִס ָידה ַמלְ ּבִ ין-ּקֹור
ֲ
ַמ

3

1

v

v

Erodium touchyanum Delile

ח ִס ָידה ִמ ְדּבָ ִרי-ּקֹור
ֲ
ַמ

−

1

v

¬

Eruca sativa Mill.

ח ְר ָּדל ָמצּוי-ן
ַ ֶּב

2

2

v

¬

Erucaria microcarpa Boiss.

ׁשלַ ח ְמנֻ ּצֶ ה-ן
ֶ ֶּב

4

4

v

¬

Erucaria rostrata (Boiss.) Greuter & Burdet

ֶׁשלַ ח ָהעֲ ָרבֹות

−

1

v

v

Eupatorium cannabinum L.

דֹותן ַהּבִ ּצֹות
ַ ְּג

−

−

0

v

Fagonia arabica L.

ָפגֹונְ יָ ה עֲ ָרבִ ית

2

2

v

v

Fagonia mollis Delile

−

−

0

v

Ficus carica L.

ִפיקּוס ַה ְּת ֵאנָ ה

3

−

v

¬

Filago desertorum Pomel

ִפילָ גֹון ִמ ְדּבָ ִרי

−

−

0

v

Fimbristylis ferruginea (L.) Vahl

3

2

v

v

Forsskaolea tenacissima L.

2

1

v

v

Gymnocarpos decander Forssk.

−

−

0

v

Gypsophila capillaris (Forssk.) C.Chr.

1

1

v

¬

Halothamnus lancifolius (Boiss.) Kothe-Heinrich

1

2

v

v

Haplophyllum tuberculatum (Forssk.) A.Juss.

1

1

v

¬

Helianthemum lippii (L.) Dum.Cours.

2

2

v

v

Heliotropium maris-mortui Zohary

ה ֶּמלַ ח-ם
ַ ַעַ ְק ַרב י-ע ֶֹקץ

2

1

v

v

Heliotropium rotundifolium Lehm.

עָ לִ ים-עַ ְק ָרב עֲ גֹל-ע ֶֹקץ

−

−

0

v

Hippocrepis constricta G.Kunze

1

2

v

¬

Hippocrepis unisiliquosa L.

−

−

0

v

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.

לְ ָפ ִתית ְמצּויָ ה

−

1

v

¬

Hordeum glaucum Steud.

עֹורת ָהעַ כְ ּבָ ר
ַ ְׂש

1

−

v

¬

Hordeum spontaneum K.Koch

עֹורת ַה ָּתבֹור
ַ ְׂש

1

−

v

¬

Hyoscyamus desertorum (Aschers. ex Boiss.) Taeckh.

1

1

v

v

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf

2

1

v

v

Imperata cylindrica (L.) Raeusch.

3

4

v

v

Juncus rigidus Desf.

2

1

v

¬

Kickxia acerbiana (Boiss.) Taeckh. & Boulos

1

2

v

¬

Lamarckia aurea (L.) Moench

ָא ִמיְך קֹוצָ נִ י
צִ יצָ ן ָּפ ְר ִסי

ח ִס ָידה ָׂשעִ יר-ּקֹור
ֲ
ַמ

ָפגֹונְ יָ ה ַרּכָ ה

עליעב חלוד
פֹור ְסקֹולֵ ָאה ְׁשבִ ָירה
ְ
עַ ְר ָטל ִמ ְדּבָ ִרי
ּגִ בְ ָסנִ ית עֲ ָרבִ ית
ֵאלֶ נְ יָ ה ִאזְ ֵמלָ נִ ית
ֵּפיגָ ִמית ְמגֻ בְ ֶׁש ֶׁשת
ִׁש ְמׁשֹון לִ ִיּפי

ַּפ ְר ָסה ְמ ֻׁשּנֶ צֶ ת
ּת ְר ִמילִ ים-ת
ַ ַַּפ ְר ָסה ַּדּל

ִׁשּכָ רֹון ִמ ְדּבָ ִרי
זַ ְקנָ ן ָׂשעִ יר
ִמ ְׁשיָ ן ּגְ לִ ילָ נִ י
ָס ָמר עֲ ָרבִ י
עַ ְפעַ ִּפית ֲאׁשּונָ ה
ִמ ְׂשעֶ ֶרת זְ ֻהּבָ ה
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שם עברי

KS 2

KS 1

1

−

v

¬

Launaea angustifolia (Desf.) Kuntze

1

1

v

¬

Launaea nudicaulis (L.) Hook.f.

לֹונֵ ָאה ְׂשרּועָ ה

2

1

v

¬

Lavandula coronopifolia Poir.

ֲאזֹובְ יֹון ִמ ְדּבָ ִרי

−

−

0

v

Limbarda crithmoides (L.) Dumort.

טּיּון ּבַ ְׂש ָרנִ י-ן
ַ ֶּב

2

2

v

¬

Limonium lobatum (L.f.) Chaz.

עַ ְדעַ ד ַה ִּמ ְדּבָ ר

−

1

v

v

Limonium pruinosum (L.) Chaz.

עַ ְדעַ ד ְמ ֻאּבָ ק

3

2

v

¬

Linaria haelava (Forssk.) Delile

ִּפ ְׁש ָּתנִ ית ַס ְסּגֹונִ ית

1

−

v

¬

Lotus peregrinus L.

לֹוטּוס ָמצּוי

3

3

v

v

Malva parviflora L.

ּפ ָר ִחים-ת
ְ ֶַחלְ ִמית ְק ַטּנ

3

3

v

¬

Matthiola aspera Boiss.

ַמנְ ּתּור ְמ ֻח ְס ָּפס

2

−

v

¬

Matthiola livida (Delile) DC.

ַמנְ ּתּור ַה ִּמ ְדּבָ ר

−

2

v

¬

Matthiola parviflora (Schousb.) R.Br.

2

2

v

¬

Medicago laciniata (L.) Mill.

ַא ְס ֶּפ ֶסת ְמ ֻפּצֶ לֶ ת

2

−

v

¬

Mercurialis annua L.

ַמ ְרקּולִ ית ְמצּויָ ה

4

4

v

v

Mesembryanthemum nodiflorum L.

3

3

v

¬

Misopates orontium (L.) Rafin.

−

−

0

v

Moringa peregrina (Forssk.) Fiori

−

1

v

¬

Neotorularia torulosa (Desf.) Hedge & J.Leonard

4

3

v

¬

Notoceras bicorne (Aiton) Amo

3

3

v

v

Ochradenus baccatus Delile

3

3

v

¬

Oligomeris linifolia (Vahl ex Hornem.) J.F.Macbr.

1

−

v

¬

Onobrychis crista-galli (L.) Lam.

1

1

v

v

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

−

−

0

v

Osyris alba L.

ִׁשבְ ָטן לָ בָ ן

1

1

v

¬

Papaver humile Fedde

ָּפ ָרג נָ חּות

3

2

v

¬

Parietaria alsinifolia Delile

−

1

v

¬

Peganum harmala L.

2

1

v

¬

Pennisetum ciliare (L.) Link

−

1

v

¬

Pennisetum divisum (J.F.Gmel.) Henrard

−

−

0

v

Pentatropis nivalis (J.F.Gmel.) Field & Wood

1

1

v

¬

Pergularia tomentosa L.

1

1

v

¬

Phalaris minor Retz.

2

3

v

v

Phoenix dactylifera L.

ָּת ָמר ָמצּוי

5

5

v

v

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

ָקנֶ ה ָמצּוי

−

−

0

v

Phyla nodiflora (L.) Greene

2

1

v

v

Picris longirostris Sch.Bip.

1

1

v

¬

Plantago afra L.

ּלּוטי
ִ ַלֶ ֶחְך ּב

1

−

v

¬

Plantago coronopus L.

ַלֶ ֶחְך ָׁשסּוע

4

3

v

v

Plantago ovata Forssk.

לֶ ֶחְך ְסגַ לְ ּגַ ל

עָ לִ ים-לֹונֵ ָאה צָ ַרת

ּפ ָר ִחים-ן
ְ ַמנְ ּתּור ְק ַט

ָא ָהל ָמצּוי
לועית קטנה
מֹורינְ ּגָ ה ָר ְת ִמית
ִ
ֶׁשנֶ ס ַה ִּמ ְדּבָ ר
ק ֶרן ִמ ְדּבָ ִרית-ּדּו
ֶ
ִרכְ ְּפ ָתן ִמ ְדּבָ ִרי
רכְ ָּפה ַמ ְרצְ עָ נִ ית-ת
ִ ַּב
ּכַ ְרּבֹלֶ ת ַה ַּת ְרנְ גֹול
ָא ָהל ְמגֻ ָּׁשם

ּכָ ְתלִ ית זְ עִ ָירה
ַׁשּבָ ר לָ בָ ן
נֹוצָ ה ִר ָיסנִ י-זִ יף
נֹוצָ ה ְמ ֻד ְק ָרן-זִ יף
ְמ ֻח ָּמׁש לּולְ יָ ינִ י
ֶּד ְמיָ ה לְ בִ ָידה
פּורית ְק ַטּנָ ה
ִ ֲח

זֹוחלֶ ת
ֶ לִ ְיּפיָ ה
ְמ ָר ִרית ַּד ַּמ ְׂש ָק ִאית

צמחיית נווה עינות קנה וסמר והשינויים בה במהלך העשורים האחרונים
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שם עברי

KS 2

KS 1

2

2

v

v

Pluchea dioscoridis (L.) DC.

ַּפלְ ּגִ ית ִׂש ָיחנִ ית

−

−

0

v

Poa trivialis L.

ִס ָיסנִ ית ַהּבִ ּצֹות

1

−

v

¬

Podonosma orientalis (L.) Feinbrun

סּורי
ִ ָמצִ יץ

−

1

v

v

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

עַ בְ ְּד ָקן ָמצּוי

−

3

v

v

Populus euphratica Oliv.

2

1

v

v

Prosopis farcta (Banks & Sol.) J.F.Macbr.

4

4

v

v

Pteranthus dichotomus Forssk.

ּכַ נְ ָפן קֹוצָ נִ י

−

−

0

v

Pterocephalus plumosus (L.) Coult.

נֹוצִ יץ ְמנֻ ּצֶ ה

3

3

v

v

Pulicaria incisa (Lam.) DC.

1

1

v

v

Reaumuria hirtella Jaub. & Spach

3

2

v

¬

Reichardia tingitana (L.) Roth

רֹוקנִ י
ָ ַּת ְמ ִריר ָמ

3

2

v

v

Reseda boissieri Muell.

ּבּוא ְסיֶ ה
ַ ִרכְ ַּפת

3

2

v

¬

Reseda decursiva Forssk.

ּפ ָר ִחים-ת
ְ ִַרכְ ָּפה ְק ַטּנ

1

−

v

¬

Reseda muricata C.Presl

ִרכְ ָּפה ְמגֻ בְ ֶׁש ֶׁשת

2

1

v

v

Retama raetam (Forssk.) Webb

ר ֶֹתם ַה ִּמ ְדּבָ ר

−

1

v

¬

Rostraria pumila (Desf.) Tzvelev

ַּדגְ נִ ין ּגָ מּוד

−

−

0

v

Rostraria smyrnacea (Trin.) H. Scholz

ירּותי
ִ ֵַּדגְ נִ ין ּב

4

3

v

v

Rumex cyprius Murb.

רּודה
ָ ְֻח ְמעָ ה ו

−

3

v

v

Saccharum ravennae (L.) Murray

בֹוּה
ַ ָסּכָ ר ּג-ה
ֻ ְֵקנ

−

−

0

v

Saccharum spontaneum L. var. aegyptiacum (Willd.) Hack.

סּכָ ר ִמצְ ִרי-ה
ֻ ְֵקנ

−

−

0

v

Saccharum strictum (Host) Spreng.

סּכָ ר זָ קּוף-ה
ֻ ְֵקנ

−

−

0

v

Salix acmophylla Boiss.

עֲ ָרבָ ה ְמ ֻח ֶּד ֶדת

3

2

v

v

Salsola inermis Forssk.

חּומה
ָ ִמלְ ִחית

1

2

v

v

Salsola tetrandra Forssk.

2

2

v

v

Salsola vermiculata L.

2

2

v

¬

Salvia aegyptiaca L.

ַמ ְרוָ ה ִמצְ ִרית

1

3

v

v

Sarcocornia fruticosa (L.) A. J. Scott

ַׁש ְר ַׁשר ִׂש ָיחנִ י

4

4

v

¬

Schismus arabicus Nees

−

−

0

v

Scrophularia deserti Delile

3

2

v

v

Senecio flavus (Decne.) Sch.Bip.

2

1

v

v

Senecio glaucus subsp. coronopifolius (Maire) C. Alexander

−

1

v

v

Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov.

2

2

v

¬

Silene linearis Decne.

3

3

v

¬

Sisymbrium erysimoides Desf.

ֻּת ְד ָרה ְמעֻ ּבָ ה

2

3

v

v

Sisymbrium irio L.

ֻּת ְד ָרה ְסיָ גִ ית

−

−

0

v

Solanum nigrum L.

סֹולָ נּום ָׁשחֹר

−

−

0

v

Sonchus maritimus L.

ָמרֹור יַ ִּמי

−

1

v

v

Sonchus oleraceus L.

ְמרֹור ַהּגִ ּנֹות

3

3

v

¬

Spergula fallax (Lowe) E.H.L.Krause

ּדּורית ָר ָפה
ִ

צַ ְפצָ ַפת ַה ְּפ ָרת
יַ נְ ּבּוט ַה ָּׂש ֶדה

עֹוׁשית ּגַ ּלֹונִ ית
ִ ַּפ ְר
ַא ְׁשלִ יל ָׂשעִ יר

ִמלְ ִחית ַק ְׂש ַק ִּׂשית
ִמלְ ִחית ֲאׁשּונָ ה

ָׁש ִסיעַ עֲ ָרבִ י
ֹלעָ נִ ית ַה ִּמ ְדּבָ ר
ַסבְ יֹון צָ הֹב
ַסבְ יֹון ָהעֲ ָרבֹות
זִ ָיפן ָמצּוי
צִ ָּפ ְרנִ ית ְּד ִק ָיקה
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שם עברי

KS 2

KS 1

3

2

v

v

Spergularia diandra (Guss.) Boiss.

4

4

v

¬

Stipa capensis Thunb.

−

4

v

v

Suaeda aegyptiaca (Hasselq.) Zohary

−

1

v

v

Suaeda asphaltica (Boiss.) Boiss.

ֻאּכָ ם ִמ ְדּבָ ִרי

3

3

v

v

Suaeda fruticosa Forssk. ex J.F.Gmel.

ֻאּכָ ם ִׂש ָיחנִ י

2

3

v

v

Suaeda monoica Forssk. ex J.F.Gmel.

ּבֵ ִיתי-ֻאּכָ ם ַחד

5

5

v

v

Tamarix nilotica (Ehrenb.) Bunge

ֵא ֶׁשל ַהּיְ אֹור

3

4

v

v

Tamarix tetragyna Ehrenb.

ֵא ֶׁשל ְמ ֻרּבָ ע

−

1

v

¬

Tetrapogon villosus Desf.

2

1

v

¬

Tribulus bimucronatus Viv.

2

2

v

v

Trichodesma africana (L.) Lehm.

−

1

v

¬

Trichodesma boissieri Post

2

2

v

¬

Tricholaena teneriffae (L.f.) Link

−

1

v

v

Trigonella arabica Delile

1

−

v

¬

Trigonella schlumbergeri Boiss.

ּגַ ְרּגְ ָרנִ ית ִמ ְדּבָ ִרית

3

3

v

¬

Trigonella stellata Forssk.

ּגַ ְרּגְ ָרנִ ית ּכֹוכְ בָ נִ ית

−

1

v

¬

Trisetaria macrochaeta (Boiss.) Maire

−

−

0

v

Typha domingensis (Pers.) Steud.

2

2

v

¬

Urospermum picroides (L.) F.W.Schmidt

2

2

v

¬

Volutaria crupinoides (Desf.) Maire

−

−

0

v

Withania somnifera (L.) Dunal

וִ ַיתנְ יָ ה ְמ ַׁשּכֶ ֶרת

−

1

v

¬

Ziziphus spina-christi (L.) Desf.

ֵׁשיזָ ף ָמצּוי

2

2

v

v

Zygophyllum dumosum Boiss.

זּוגַ ן ַה ִּׂש ַיח

−

1

v

¬

Zygophyllum simplex L.

זּוגָ ן ָּפׁשּוט

 מרכז כתיבה ועריכה, בי״ס לכתיבה ולעריכה,מכון אסיף — הוצאה לאור
Assif Publishing House Writing & Editing Center
www.assif-pub.com

אבְ ָקנִ ית-ּדּו
ַ ֶא ְפזָ ִרית
ַמלְ עָ נִ ֵיאל ָמצּוי
ֻאּכָ ם ִמצְ ִרי

ַא ְרּבְ עֹונִ י ָׂשעִ יר
זִ יזִ י-ק ֶֹטב ּדּו
רּורה ַא ְפ ִר ָיקנִ ית
ָ צַ ְמ
ּבּוא ְסיֶ ה
ַ רּורת
ַ צַ ְמ
ּד ַֹחן ִמ ְדּבָ ִרי-ּבֶ ן
ּגַ ְרּגְ ָרנִ ית עֲ ָרבִ ית

ִׁשּלָ ׁשֹון ִמ ְדּבָ ִרי
סּוף ָמצּוי
ֶאזְ נָ ב ָמצּוי
ּגֹונִ ית-יְ ִׁשימֹונִ ית ּדּו

