
ואתרי הנצחה אתרים לאומיים טבע, לאומיים, שמורות אכרזת גנים
התשס"ה-12005 מוגנים), טבע (ערכי

ואתרי לאומיים אתרים טבע, לאומיים, שמורות לחוק גנים 33(א) סעיף לפי סמכותי בתוקף

מכריז לאמור: אני הנצחה, התשנ"ח-1998,

-הגדרות זו 1. באכרזה
לשון היבשה בין במפרץ אילת, המשתרע ומחוף המדינה חלק ממימי החופין - "שמורת האלמוגים"

מקו גבול ישראל ומצרים, לבין (8806 (קו רוחב שלמה לנחל כ–400 מטרים דרומית הנמצאת

במזרח; חופין מימי במערב, לבין גבול שבחוף המים גאות

רוחב (קו מטנטורה בים היכון המשתרעים המדינה ומחוף חלקים ממימי חופין - התיכון" הים "שמורת

ישראל גבול עד (2726 רוחב (קו אכזיב ומהכפר (2306 רוחב (קו מערות נחל שפך עד (2248

במערב. קו מאותו של 2,000 מטרים למרחק ועד המים שבחוף במזרח גאות מקו ולבנון,

אכרזה על ערכי
מוגנים טבע

צוין כן אם אלא הארץ בכל מוגנים טבע בזה ערכי מוכרזים בתוספת המפורטים הטבע ערכי .2
אחרת. לצדם

לתחולה שלסייג (צומח) א' בחלק מן המנויים מוגן טבע ערך שהוא צמח תרבות על תחול לא זו אכרזה .3
נוי בגינת חקלאי או בגידול אדם בידי נשתל  או צמח שנזרע - תרבות" "צמח זה, לענין  התוספת;

הבר. מן כולו או חלקו, ושאיננו,

בטלה.ביטול - התשל"ט-1979 מוגנים), טבע (ערכי טבע ושמורות לאומיים גנים אכרזת .4

פרסומה.תחילה ימים מיום 30 זו של אכרזה תחילתה .5

_________________
.426 עמ' ,(15.2.2005) התשס"ה ,6369 ק"ת .1

.828 עמ' ,(31.3.2009) התשס"ט ,6770 ק"ת תיקון:
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התשל"ט-1979 מוגנים), טבע טבע (ערכי ושמורות לאומיים גנים הלאוםאכרזת ואתרי לאומיים טבע, אתרים שמורות לאומיים, גנים

התשס"ט) תוספת(תיקון
(2 (סעיף

המוגנים הטבע המדעיערכי האזור המוגןהשם
צומח א': חלק

ושרכים: פרחים בעלי עשבוניים צמחים .1
המינים) (כל השרכניים  Class Filicinaeמחלקת

הסחלביים  Orchidaceaeמשפחת
החורש Paeonia masculaאדמונית

מצוי  Majorana syriacaאזוב
אירוס  .Iris sppהסוג
בבונג .Matricaria sppהסוג

סוככני  Butomus umbellatusבוציץ
חצב החורש Scilla cilicicaבן

יקינטוני חצב  Scilla hyacinthoidesבן
דקת–עלים Vicia tenuifoliaבקיה
Brunnera orientalisברונרה מזרחית
גביעונית .Fritillaria sppהסוג
הפפירוס Cyperus papyrusגומא
Geranium libaniגרניון הלבנון

Geranium tuberosumגרניון הפקעות
ישראלית ארץ Adonis aleppicaדמומית

האדום Helichrysum sanguineumדם–המכבים
גדול–פרחים Centaurea crocodyliumדרדר

כחול Centaurea cyanoidesדרדר
חבצלת .Pancratium sppהסוג

אדום Centranthus longiflorusחד–אבקן
גדולה Sternbergia clusianaחלמונית

מצוי Urginea maritimeחצב
הגליל  Lathyrus spathulatusטופח
Cynomorium coccineumטופל אדום

מזרחי  Hyacinthus orientalisיקינטון
ההרים Ixiolirion tataricumכחלית
מצויה  Anemone coronariaכלנית

הצפרדע כף .Alisma sppהסוג
כרכום .Crocus sppהסוג

אדמדמים Dipcadi erythraeumכתריים
הגדול  Antirrhinum majusלע–הארי

קלוטה  Smyrnium connatumמורית
Slavia indicaמרווה כחולה

משולשת Salvia fruticosaמרוה
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התשל"ט-1979 מוגנים), טבע טבע (ערכי ושמורות לאומיים גנים הלאוםאכרזת ואתרי לאומיים טבע, אתרים שמורות לאומיים, גנים

המוגנים הטבע המדעיערכי האזור המוגןהשם
רחבת–גביע Salvia multicaulisמרווה

ריחנית Salvia dominicaמרווה
פעמונית  Michauxia campanuloidesמישויה

צהוב  Nuphar luteumנופר
 Ranunculus asiaticusנורית אסיה
הלב Ranunculus ficariaנורית subsp.

Ficariiformis
Ranunculus trichophyllusנורית נימית
המים Ranunculus peltatusנורית

כדורית Ranunculus sphaerospermusנורית
עגולת–עלים Ranunculus saniculifoliusנורית

Ranunculus constantinopolitanumנורית קושטא
לבנה Nymphaea albaנימפאה

 Nymphaea caeruleaנימפאה תכולה
תרבותי) גידול (למעט נרקיס .Narcissus sppהסוג

משולשל Cocculus pendulusסהרון
תרבותי) גידול (למעט סייפן .Gladiolus sppהסוג

ספלילה .Hydrocotyle sppהסוג
Aristolochia billardiereiספלול הגליל
Aristolochia sempervirensספלול החורש

ססגנוני Aristolochia paecilanthaספלול
סתוונית .Colchium sppהסוג

.Limonium sppהסוג עדעד
צהוב Asphodeline luteaעיריוני
קצר Asphodeline brevicaulisעיריוני

הגלגל Gundelia tournefortiiעכובית
החורש  Ruscus aculeatusעצבונית

הלבנון Eremurus libanoticusעריר
ארם–צובא Glaucium aleppicumפרגת

אזובי Hypericum hyssopifoliumפרע
צבעוני .Tulipa sppהסוג
 .Dianthus monadelphus subspצפורן יהודה

judaicus
משולשל Dianthus pendulusצפורן

סיני Dianthus sinaicusצפורן
ורודה Satureja thymbraצתרה

Thymbra spicataצתרנית משובלת
מקורקפת Coridothymus capitatusקורנית

.Rheum sppהסוג ריבס
מצויה  Cyclamen persicumרקפת
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התשל"ט-1979 מוגנים), טבע טבע (ערכי ושמורות לאומיים גנים הלאוםאכרזת ואתרי לאומיים טבע, אתרים שמורות לאומיים, גנים

המוגנים הטבע המדעיערכי האזור המוגןהשם
יוונית  Cyclamen coumרקפת
גדול Equisetum telmateiaשבטבט

גבוה  Allium ampeloprasumשום
שחור Allium nigrumשום
 Glycyrrhiza glabraשוש קרח

Lilium candidumשושן צחור
ההרים Lupinus pilosusתורמוס

עלים צר Lupinus angustifoliusתורמוס

ועצים שיחים מטפסים, .2
סורי Pyrus syriacaאגס
סורי Acer syriacumאדר

עלים קטן  .Acer monspessulanum subspאדר
Microphyllum

קוצני Rhus tripartitaאוג
שעיר  .Ulmus minor subspאולמוס

Canescens
ירושלים אורן

אדם) נטע בידי (למעט
Pinus halepensis

החורש Spartium junceumאחירותם
פרחים רב Lycium depressumאטד
אטלנטית Pistacia atlanticaאלה

ארצישראלית Pistacia palaestinaאלה
הלבנון Quercus libaniאלון

Quercus calliprinosאלון מצוי
התבור Quercus ithaburensisאלון
התולע Quercus boissieriאלון
Quercus cerrisאלון שסוע

דו–זרעי Rhamnus dispermusאשחר
הלבנון Rhamnus libanoticaאשחר
מנוקד Rhamnus punctataאשחר

רב–עלים Rhamnus alternusאשחר
אשל (למעט.Tamarix sppהסוג הערבה ועמק נגב

דרכים) ושולי עיבוד חלקות
בוקיצה .Ulmus sppהסוג

Phillyrea latifoliaבר–זית בינוני
Grewia villosaגרויה שעירה
שרוע Cerasus prostrataדובדבן

מזרחי Platanus orientalisדולב
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התשל"ט-1979 מוגנים), טבע טבע (ערכי ושמורות לאומיים גנים הלאוםאכרזת ואתרי לאומיים טבע, אתרים שמורות לאומיים, גנים

המוגנים הטבע המדעיערכי האזור המוגןהשם
מצרי Hyphaene thebaicaדום
מצוי Myrtus communisהדס
דביק Rosa pulverulentaורד
הכלב Rosa caninaורד
Balanites aegyptiacaזקום מצרי

המטבעות Cotoneaster racemiflorusחבושית
Eriolobus trilobatusחוזרר החורש
Periploca aphyllaחלביב רותמי

Ceratonia siliquaחרוב מצוי
.Lonicera sppהסוג יערה

רפואי Styrax officinalisלבנה
החורש Cercis siliquastrumכליל

רתמית Moringa peregrinaמורינגה
החורש Viburnum tinusמורן
סורית Fraxinus syriacaמילה
דרומי Celtis australisמיש

עלים עבת Maerua crassifoliaמרואה
פרסית Salvadora persicaסלוודורה

עוזרר .Crategus sppהסוג
המכסיף Eleagnus angustifoliaעץ–השמן

Salix albaערבה לבנה
מחודדת Salix acmophyllaערבה

המדבר Cordia sinensisערף
.Juniperus sppהסוג ערער

בת–שקמה Ficus pseudo-sycomorusפיקוס
Ficus sycomorusפיקוס השקמה
פרסי Haloxylon persicumפרקרק

הגדולה Calotropis proceraפתילת–המדבר
הגליל Gonocytisus pterocladusצלען
רותמי Capparis deciduaצלף

הפרת Populus euphraticaצפצפת
Arbutus andrachneקטלב מצוי
.Colutea sppהסוג קרקש

המדבר Retama raetamרותם
קוצנית Genista fasselataרתמה
Calligonum comosumשבטוט מצויץ

.Ziziphus sppהסוג שיזף
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התשל"ט-1979 מוגנים), טבע טבע (ערכי ושמורות לאומיים גנים הלאוםאכרזת ואתרי לאומיים טבע, אתרים שמורות לאומיים, גנים

המוגנים הטבע המדעיערכי האזור המוגןהשם

נטועים) מטעים (למעט שקד .Amygdalus sppהסוג

Prunus ursinaשזיף הדוב

המצוי אברהם Vitex agnus castusשיח

מלבינה Acacia albidaשיטה

סוככנית Acacia tortilisשיטה

סלילנית Acacia raddianaשיטה

 .Acacia gerrardii subspשיטת הנגב
Negevensis

קוצני Paliurus spina-christiשמיר

נטועים) מטעים (למעט מצוי Phoenix dactyliferaתמר

חי ב': חלק

חוליות(1) חסרי

חסרי החוליות(א)  ושמורותInvertebrataכל האלמוגים שמורת
התיכון הים

הנבוביים(ב)  מערכת
אלמוגים) (כולל

Coelenterata

העור(ג) קווצי Echinodermataמערכת

Molluscaמערכת רכיכות(ד)

למעט ראשרגליים בים
התיכון

Cephalopoda

הסרטנאים:(ה) :Crustaceaמערכת

עיוור) (סרטן .Typhlocaris spסומא

ענק Palinuridae Scylaridaeסרטני

הפרפראים(ו) Lepidopteraסדרת

Melitaea arduinnaנימפית הקוציץ

Apharitis cilissaכחליל הגליל

הקדד Tomares nesimachusכחליל

 Muschampia proteidesהספרית ערבתית
stepporum

קליאופטרה Plebejus pylaon cleopatraכחליל

Iolana alfieriiכחליל הקרקש

המרואה Colotis chrysonomeלבנין

Melitaea collinaנימפית צפונית

החמשן Pyrgus serratulae alveoidesהספרית
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התשל"ט-1979 מוגנים), טבע טבע (ערכי ושמורות לאומיים גנים הלאוםאכרזת ואתרי לאומיים טבע, אתרים שמורות לאומיים, גנים

1.4.20093571

המוגנים הטבע המדעיערכי האזור המוגןהשם
פרסית Melitaea perseaנימפית

הברוניקה Melitaea cinxiaנימפית
Lysandra amandaכחליל הבקיה

המכבים סנונית  Papilio alexanorזנב
maccabaeus

הדופרית Anthocharis gruneriכתום-כנף
Vertebrataחוליתנים(2)

Class Elasmobranchiiמחלקת דגי סחוס:(א)
כרישאים Order sellachiiסדרת

בטאים Order Batoidaeסדרת
גרם(ב) דגי Class Osteichthyesמחלקת

גרם דגי מחלקת ושמורותClass Osteichthyesכל האלמוגים שמורת
התיכון הים

קברנונאים משפחה Super Family Gobioidaeעל
אבובוניים Family Syngnathidaeמשפחת
אפוגוניים Family Apogonidaeמשפחת
ברקניים Family Holocentridaeמשפחת

למעט ברקן אדום
התיכון בים

Sargocentron 
rubrum

בתרניים Family Acanthuridaeמשפחת
דושניים Family Diodontidaeמשפחת

חדקוציים Family Monacanthidaeמשפחת
מחוספס זיפיון למעט

התיכון בים
Stephanolepis 
diaspros

חלילניים Family Fistularidaeמשפחת
חלק חלילן למעט

התיכון בים
Fistularia 
commersonii

מורניים Family Muraenidaeמשפחת
מורנה למעט

התיכון ים–תיכונית בים
Muraena helena

חדגוני ניבן למעט
התיכון בים

Gymnothorax 
unicolor

נפוחיתיים Family Tetraodontidaeמשפחת
למעט לגינון נודד

התיכון בים
Lagocephalus 
spadiceus

למעט לגינון סואץ
התיכון בים

Lagocephalus 
suezensis

נצרניים Family Balistidaeמשפחת
ים–תיכוני נצרן למעט

התיכון בים
Balistes 
carolinensis
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התשל"ט-1979 מוגנים), טבע טבע (ערכי ושמורות לאומיים גנים הלאוםאכרזת ואתרי לאומיים טבע, אתרים שמורות לאומיים, גנים

35721.4.2009

המוגנים הטבע המדעיערכי האזור המוגןהשם
עקרבנוניים Family Scorpaenidaeמשפחת

עכשבנון למעט
התיכון בים שחור–פה

Helicolenus 
dactylopterus

מארך עקרבנון למעט
התיכון בים

Scorpaena elongata

למעט עקרבנון קטן
התיכון בים

Scorpaena porcus

עקרבנון למעט
מדובלל בים התיכון

Scorpaena scrofa

הרכס עקרבנון למעט
התיכון בים

Scorpaena loppei

עקרבנון למעט
הסלעים בים התיכון

Scorpaena 
maderensis

למעט עקרבנון חלק
התיכון בים

Scorpaena notata

פזיתיים Family Anthiidaeמשפחת

תיכונית ים פזית למעט
התיכון בים

Anthias anthias

פרפרוניים Family Chaetodontidaeמשפחת

צבעוניים Family Pseudochromidaeמשפחת

קיסרוניים Family Pomacantidaeמשפחת

קרנוניים Family Bleniidaeמשפחת

שוניתיים Family Pomacentridaeמשפחת

שטחראשיים Family Platycephalidaeמשפחת

הודי שטחראש למעט
התיכון בים

Platycephalus 
indicus

שפתניים Family Labridaeמשפחת

טווסי שפתון למעט
התיכון בים

Symphodus tinca

תיכוני ים להבי למעט
התיכון בים

Xyrichthys novacula

תוכינוניים Family Scaridaeמשפחת

כרתי תוכידג למעט
התיכון בים

Sparisoma cretense

דו–חיים(ג) Class Amphibiaמחלקת

זוחלים(ד) Class Reptiliaמחלקת

Class Avesמחלקת עופות(ה)
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התשל"ט-1979 מוגנים), טבע טבע (ערכי ושמורות לאומיים גנים הלאוםאכרזת ואתרי לאומיים טבע, אתרים שמורות לאומיים, גנים

המוגנים הטבע המדעיערכי האזור המוגןהשם
יונקים(ו) Class Mammaliaמחלקת

למעט:

Spalax ehrenbergiחולד

חולדה .Rattus sppהסוג

מצוי Meriones tristramiמריון

Microtus socialisנברן שדות

Myocastor coypusנוטריה

Rousettus aegiptiacusעטלף פרות

Mus musculuעכבר מצוי

דומם ג': חלק

אליהו Geodotאבטיחי

Bulbusבולבוסים

ונטיפים Stalactites and stalagmitesזקיפים

מלח Salt columnsזקיפי

Fossilsמאובנים

(2005 בינואר התשס"ה (6 בטבת כ"ה
ן ו ר ש ל א י ר א

הממשלה ראש

הסביבה לאיכות השר מקום וממלא
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