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 מטרות הסקר

על מנת לקדם , סקירה כללית של המצאי הקיים באזור התעשייה•

 .מתאים של השטחים הפתוחים שבושמירה וממשק 

 .אותםהטבע הסובב העלאת היכרות עובדי אזור התעשייה עם •



 כותרת עמוד
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 תחנות הסקר



 עיקרייםממצאים  -צומח 

 אלון מצוי
 רקפת מצויה
 רותם המדבר

 סתוונית היורה
 חבצלת קטנת פרחים

 מצויהכלנית 
 שרביטן מצוי
 סירה קוצנית

 אורן ירושלים
 שומר פשוט

 טיון דביק
 קידה שעירה

 חלמיתיחסידה מקור 
 מצויה פואה

 אלת המסטיק
 מצוי טמוס

 לופית מצויה
 דלעת הנחש

 מעוג כרתי
 שורשיםעבת כתמה 

 קפחגזר 
 זית אירופי
 קוצניתקיסוסית 

 גדול פרסיון

 סביון אביבי
 ניסנית דו קרנית

 לשון פר מצויה
 ציפורני חתול

 מרקולית מצויה
 שרועה טרשנית

 כרמלית נאה
 חצב סתווניבן 

 עירית גדולה
 החמורירוקת 

 דרדר מצוי
 מצויגדילן 

 טחובית

 זמזומית מצויה
 חד שפה מצוי

 מרגנית השדה
 צנון מצוי

 לבנהרכפה 
 חלבלוב השיח
 כוכבית מצויה

 מקור חסידה קטן
 לופתתנזמית 

 משולששום 
 sp בוצין

 מכחילהשיטה 
 קיקיון

 מין מוגן -ירוק 
 מין פולש -אדום 



 שטח בתה טבעית באזור התעשייה

 לשון פר מצויה

 כלנית מצויה



 מסלעה טבעית באזור התעשייה

 (מין נפוץ של טחב עלים) טחובית

 סתוונית היורה
 שום משולש



 שטחי בתה טבעית באזור התעשייה



 עיקרייםממצאים  -חי 

 אדום חזה
 בולבול צהוב שת

 צופית בוהקת
 קיכלי רונן
 ירגזי מצוי

 עורבני שחור כיפה
 שחרור

 פשוש
 מצויבז 

 סבכי שחור ראש
 צוצלת

 גרוןשחור  דוחל

 זנב סנונית
 החורשףנמפית 

 sp לבנין
 חלזון השדה

 spחשופית 
 השבעמושית 

 החלזונותקברנית 
 עפרן אדום

 דבשדבורת 
 כדרורית החורש

 אצנדל
 טחבית אפורה

 spגמל שלמה 
 דק פסיםכסופי 

 מצחן דו גוני
 spחגב 

 יתוש טיגריס אסיאתי

 (גללים)שועל מצוי 
 (מחילות)שועל מצוי 
 (מחילה)מריון מצוי 

 מצויצב יבשה 
 זריזהלטאה 

 שפן סלע
 (גללים)שפן סלע 

 עופות -כחול
,  רגליים פרוקי -סגול

 חרקים ורכיכות
 יונקים וזוחלים -ירוק

 מין פולש -אדום 



 בולבול צהוב שת

 פשוש



 כסופי דק פסים

 צב יבשה מצוי



 מחילות של שועל מצוי

 מחילה של מריון מצוי



 עיקרייםממצאים  -מטרדים 

 (1,4,6: תחנות)פסולת •

 (4,5: תחנות)קיקיון  -צמחים פולשים•

 (4,5,8,9,10: תחנות)שיטה כחלחלה  -צמחים פולשים•

 (4,8: תחנות)סלע שפני  -מינים מתפרצים•

 (2,4,8,9,10: תחנות)דרדרות סלעים •

 (פנס צמוד לשטח הפתוח -9תחנה )חשד לזיהום אור •



 פסולת

 זיהום אור



 מין פולש -שיטה מכחילה

 שפני סלע על מסלעה מלאכותית באזור התעשייה

 מין פולש -קיקיון מצוי

 מצבור גללים של שפני סלע בתוך מסלעה מלאכותית



 כותרת עמוד
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 :מקרא
 

 אתר בו נמצאו ערכי טבע      
 אתר בו נמצאו מטרדים      

 אתר בו נמצאו ערכי טבע ומטרדים      
 

 סיכום הממצאים העיקריים
 צ



 סיכום והמלצות

סקירה ראשונית של השטחים הפתוחים באזור התעשייה משגב מעידה על קיום  •

 .מגוון מיני צומח וחי מקומיים

חשובה להגנה על ערכי הטבע בהם   ת"באזהשמירה על השטחים הפתוחים •

 .לרווחת העובדים בו ולתושבי הסביבה, ת"ותתרום להעשרת אזה

שתסייע בהגנה  , ת"לקבלת תמונה מעמיקה של המצאי בשטחים הפתוחים של אזה•

 .נמליץ על קיום סקר טבע מקיף, וטיפוח הטבע הקיים בו

נמליץ על טיפול במטרדים השונים שהתגלו בסקר בהתאם לליווי והנחייה של •

 .אקולוגית האיגוד



 -טבע 
 
 
 
 
 
 
 

 
 במקומות בלתי צפוייםגם 


