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מתכנני . מספר הרוכבים על אופני הרים בישראל עולה בשנים האחרונות בקצב מסחרר
י רכיבה קרן קימת לישראל ביצ עו סקרים והכינו תכניות המתמקדות בתשתיות לשביל

כדי לאפשר פעילות נוספות בתוך מכלול הפעילויות לעידוד , באופניים בשטחים פתוחים
מדובר בתכניות המותאמות . ל"תרבות הפנאי בטבע המתקיימת ביערות קק
, לאוכלוסייה מגוונת של משפחות עם ילדים

.  נכים וספורטאים, בני נוער, מבוגרים
 

' '   של ב   ג  של ב   ג––)  )  סינג לסינג ל((שביל   אופני ים שביל   אופני ים 
הרצי ונ ל שמאחורי ה תכנית הרצי ונ ל שמאחורי ה תכנית 

בניגוד לפעילויות אחרות כמו טיולים ברכבי שטח 
טיולי האופניים בטב ע תורמים , ובטרקטרונים

לשמירה על איכות הסביבה משום שאינם פוגעים  
, באיכות האוויר ואינם גורמים לנזק לחי ולצומח

. שהשבילים מתוכננים היטב, בתנאי כמובן
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22'   '   מסמס'  '  קבקב, , פורחים חד שנ תייםפורחים חד שנ תיים. . 44

11'   '   מסמס'  '  קבקב, , רחבי עליםרחבי עלים, , עשבוני ים רב שנ תייםעשבוני ים רב שנ תיים. . 55

22'   '   מסמס'  '  קבקב, , רחבי עליםרחבי עלים, , עשבוני ים רב שנ תייםעשבוני ים רב שנ תיים. . 66

גיאופיטיםגיאופיטים. . 77
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עצים עצים . . 11
אלון מ צויאלון מ צוי••
חרוב מצויחרוב מצוי••
כלי ל  החורשכלי ל  החורש••
שק ד מצוישק ד מצוי••
פיקוס התאנהפיקוס התאנה••
רימון מצ וירימון מצ וי••

 זנים שונים זנים שונים––תות  תות  ••
יי""אשחר אאשחר א••
ליבנה רפואיליבנה רפואי••
אלון התבוראלון התבור••
אקל יפטוס מריתיאקל יפטוס מריתי••

ק בוצו ת צמ חי יהק בוצו ת צמ חי יה
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שיחי ם ו בני שיח שיחי ם ו בני שיח . . 22
אחירותם החורש אחירותם החורש ••
אלת  המסטיק אלת  המסטיק ••
שיח אברהם מ צוישיח אברהם מ צוי••
קידה קוצנית קידה קוצנית ••
סירה קוצנית סירה קוצנית ••
הדס מ צויהדס מ צוי••
לוטם שעירלוטם שעיר••

לוטם מרוונילוטם מרווני••
צ לף  קוצ ניצ לף  קוצ ני••
שב רק מ צוישב רק מ צוי••
מ עוג אפיל מ עוג אפיל ••
חבלבל  שיחחבלבל  שיח••
רותם המדבררותם המדבר••

קבוצות צמחיי הקבוצות צמחיי ה
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11'  '  מסמס' ' ק בק בפורחי ם  חד  שנתיי ם פורחי ם  חד  שנתיי ם . . 33

צבע פריחהצבע פריחהחודשי פריחהחודשי פריחהכמותכמותשםשם
אדוםאדום33  --  40040066פרגפרג11
ורוד סגולורוד סגול11  --  20020044ציפורנית מצריתציפורנית מצרית22
ורוד סגולורוד סגול33  --  2002001212יי""ציפורנית אציפורנית א33
צהוב לבןצהוב לבן11  --  20020077קחוון מצויקחוון מצוי44
ורוד בורדוורוד בורדו11  --  20020044תלתן הארגמןתלתן הארגמן55
סגל גל סגל גל 22  --  15015044ע כנאי יהודהע כנאי יהודה66
ורודורוד11  --  15015044פישתה שעירהפישתה שעירה77
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צבע פריחהצבע פריחהחודשי פריחהחודשי פריחהכמותכמותשםשם

אדוםאדום33  --  40040066פרגפרג11
ורוד סגול ורוד סגול 11  --  20020044ציפ ורנית מצריתציפ ורנית מצרית22
ורוד סגול ורוד סגול 33  --  2002001212י י ""ציפ ורנית אציפ ורנית א33
צה וב ל בן צה וב ל בן 11  --  20020077קחוון מ צו י קחוון מ צו י 44
ורודורוד11  --  15015044פישת ה שעירהפישת ה שעירה55
קרםקרם11  --  10010044דונגית מצ וי ה דונגית מצ וי ה 66
ורוד בורדוורוד בורדו11  --  20020044תל תן  ה ארגמן תל תן  ה ארגמן 77
כחולכחול22  --  40040055תורמוס  ההריםתורמוס  ההרים88
סגלגלסגלגל22  --  15015044עכנאי יהוד ה עכנאי יהוד ה 99
צה וב צה וב 44  --  10010088פרגה צהוב ה פרגה צהוב ה 1010

ק בוצו ת צמ חי יהק בוצו ת צמ חי יה

חורשת קפלן   כפר סבאחורשת קפלן   כפר סבא
אגף איכ ו ת סביבה



11'  '  מסמס' ' ק בק ברח בי עלים רח בי עלים ,  ,  עשבוניים  רב שנתיי םעשבוניים  רב שנתיי ם. . 55

צבע פריחהצבע פריחהחודשי פריחהחודשי פריחהכמותכמותשםשם
סגולסגול44  ––  10010066מרוות יהודהמרוות יהודה11
סגולסגול22  ––  10010055מרווה משולשת מרווה משולשת 22
סגולסגול22  ––  10010055מרווה ריחניתמרווה ריחנית33
ורודורוד33  ––  20020066חוטמית זיפניתחוטמית זיפנית44
קרם כחלחלקרם כחלחל33  ––  10010066ג עדה מצויהג עדה מצויה55
צהובצהוב44  ––  10010088בוצין מפורץבוצין מפורץ66
צהובצהוב22  ––  10010066פיגם מצויפיגם מצוי77

ק בוצו ת צמ חי יהק בוצו ת צמ חי יה

חורשת קפלן   כפר סבאחורשת קפלן   כפר סבא
אגף איכ ו ת סביבה



צבע פריחהצבע פריחהחודשי פריחהחודשי פריחהכמותכמותשםשם
ורודורוד33  ––  15015066חוטמי ת  זיפנית חוטמי ת  זיפנית 11
ורודורוד33  ––  15015066ניפ ית כפופ ה ניפ ית כפופ ה 22
ורודורוד55  ––  1501501212שנית גדול ה שנית גדול ה 33
חוםחום44  ––  1501501010ערברבה שעירה ערברבה שעירה 44
אדמדםאדמדם33  ––  15015088אמו תה  גדולה אמו תה  גדולה 55
סגול סגול 33  ––  15015066געדה מצו יה געדה מצו יה 66
צה וב צה וב 22  ––  15015066פיגם מצו י פיגם מצו י 77
צה וב צה וב 44  ––  15015088בוצ ין  מ פורץבוצ ין  מ פורץ88
סגול סגול 44  --  15015066מרוות י הוד ה מרוות י הוד ה 99

סגול סגול 33  --  15015066מרווה  משו לשתמרווה  משו לשת1010

ק בוצו ת צמ חי יהק בוצו ת צמ חי יה
22'  '  מסמס' ' ק בק ברח בי עלים רח בי עלים ,  ,  עשבוניים  רב שנתיי םעשבוניים  רב שנתיי ם. . 66

חורשת קפלן   כפר סבאחורשת קפלן   כפר סבא
אגף איכ ו ת סביבה



גאופיטים גאופיטים . . 77
צבע פריחהצבע פריחהחודשי פריחהחודשי פריחהשםשם

לבן צהבהב לבן צהבהב 1212  --  22יי""אירוס אאירוס א11
סגולסגול33  --  1212צ  צ  ""אירוס אחהאירוס אחה22
סגולסגול33  --  77אירוס ארם נהרייםאירוס ארם נהריים33
לבןלבן77  ––  1010חצ ב מצויחצ ב מצוי44
סגל גל סגל גל 22  ––  55בן חצב  יקינטוניבן חצב  יקינטוני55
סגולסגול33  ––  55סיפן התבואהסיפן התבואה66
סגולסגול22  ––  66שום גבוהשום גבוה77
ורודורוד1212  ––  33רקפת מצויהרקפת מצויה88

ק בוצו ת צמ חי יהק בוצו ת צמ חי יה

חורשת קפלן   כפר סבאחורשת קפלן   כפר סבא
אגף איכ ו ת סביבה



המשךהמשך  --גאופיטים  גאופיטים  . . 77
צבע פריחהצבע פריחהחודשי פריחהחודשי פריחהשםשם

כתום כתום 1111  ––  66כתמה ע בת שורשכתמה ע בת שורש99
לבןלבן88  ––  1111חב צלת  ההריםחב צלת  ההרים1010
לבן סגוללבן סגול1010  ––  22עירית גדולהעירית גדולה1111
אדוםאדום1111  ––  22כלנית מצויהכלנית מצויה1212
כתום אדוםכתום אדום11  ––  33נורית אסיהנורית אסיה1313
צהובצהוב1010  ––  11נרקיס מצוינרקיס מצוי1414
סגולסגול1010  ––  1212כרכום חורפיכרכום חורפי1515
סגולסגול1010  ––  1212סתוונית היורהסתוונית היורה1616

ק בוצו ת צמ חי יהק בוצו ת צמ חי יה

חורשת קפלן   כפר סבאחורשת קפלן   כפר סבא
אגף איכ ו ת סביבה


