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 ישימת חברי ועדת ההיגור

 : נס ציונהעיריית 

 -יוסי סגרון, דובר העירייה -תומר תדהר, מנכ"ל העירייה -עמיקם נגר לוי, ראש העיר ויו"ר הוועדה -יוסי שבו

ווטרינר  -ד"ר יוסי נסינג, מחזיק תיק איכות הסביבה -אורן יאגנה, אגף שפ"ע -, תומר רחמיםמנהל אגף שפ"ע

מנהלת  -סמדר ירון, אגף נכסים ופרוגראמות מנהל -דרור מרגלית, מהנדס העיר -, אינג' בועז גמליאלעירוני

אגף מנהלת  -ריבה קליין, מרכזת תכנון עיר -רעות פוקס, מחלקת תכנון עיר ואזור -טלי איטח, מחלקת התכנון

מנהלת מדור  -יעל בן נון, מנהלת אגף רווחה -אורית בן יהודה, מנהלת מחלקת גני ילדים -אביב קליין, חינוך

מנהל אגף מיחשוב  -בני קשת, עוזרת דובר העירייה -ניצן בן הלוי, גנים ונוף מחלקת מנהלת -אלה לשם, התנדבות

GIS ,קב"ט עירוני -ירון לוי. 

 

 המשרד להגנת הסביבה: 

אגף  -תמר רביב, אגף שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי -אמיר וינר, סגנית מנהל ומתכננת מחוז מרכז -ורד אדרי

 .ביולוגישטחים פתוחים ומגוון 

 חברת אביב:

 .ומתכננת סביבתית פרויקטיםמנהלת  -ליאת רודד, תחום תכנון סביבתי תמנהל -נילי מלכה

  החברה להגנת הטבע:

היחידה  -בר שמש, היחידה לסקרי טבע עירוני -ברזידה-, יעל זילברשטייןהיחידה לסקרי טבע עירוני -עמיר בלבן

 .היחידה לסקרי טבע עירוני -עמית מנדלסון ,לסקרי טבע עירוניהיחידה  -, יואב פרגולסקרי טבע עירוני

 

 

 רשימת חברי צוות העבודה 

 : נס ציונהעיריית 

 .תומר רחמים, אגף שפ"ע

 חברת אביב:

 .פרויקטים ומתכננת סביבתית תליאת רודד, מנהל

  החברה להגנת הטבע:

היחידה  -ברזידה-יעל זילברשטיין, עירוני היחידה לסקרי טבע -יואב פרגו, היחידה לסקרי טבע עירוני -בר שמש

 .לסקרי טבע עירוני
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 צוות הסקר

 ריכוז ועריכה:

 היחידה לסקרי טבע עירוני, החברה להגנת הטבע. –בר שמש 

 כתיבה:

 היחידה לסקרי טבע עירוני, החברה להגנת הטבע. –בר שמש 

 , החברה להגנת הטבעהיחידה לסקרי טבע עירוניברזידה, -יעל זילברשטיין

 היחידה לסקרי טבע עירוני, החברה להגנת הטבע. –יואב פרגו 

 היחידה לסקרי טבע עירוני, החברה להגנת הטבע. –עמית מנדלסון 

 סוקרים:

 ממצאים נקודתיים.בוטניקה,  –בר שמש, עמית מנדלסון, החלה"ט 

 זוחלים. –יעל אולק, אוניברסיטת חיפה, מכללת אורנים 

 צפרות, ממצאים נקודתיים. –ט יצחק כהן, אבנר רינות, החלה"

 .מרכז יונקיםעידן טלמן, שמוליק יידוב, 

 פרפרים. – אלון טולדו

 .בתי גידול לחים –, אוניברסיטת ת"א זוהר ינאי

 נית.תכנוסקירה  -רייסנר -ענבל קורן

 GISמיפוי, מסדי נתונים, 

 , החלה"ט.GISיחידת  – אינה גוזנברגדקלה זיידמן, 

 היחידה לסקרי טבע עירוני, החלה"ט. – יואב פרגו, בר שמש

 צילומים:

עידן שמוליק יידוב, , זוהר ינאי, יואב פרגו, אלון טולדויצחק כהן, בר שמש, אבנר רינות, יעל אולק, עמית מנדלסון, 

 זהבי.-, גלי שפירקוטלמן

 .שונים, לירן וקיל, בית ראהאוניברסיטה העברית ירושלים -מכון דש"א, אבי שמידע -מימי רון תודות:
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 מנהליםתקציר . 1

 רקע

סקר "תשתיות טבע עירוני נס ציונה" התבצע עבור עיריית נס ציונה במסגרת קול קורא שערך המשרד 

להגנת הסביבה, באמצעותו מוביל המשרד להגנת הסביבה מהלך לשילוב הסביבה העירונית במאמץ 

 הלאומי לשימור המגוון הביולוגי. 

ה, וכלל סקירה בוטאנית וזואולוגית בשטחים , במשך כל עונות השנ2015-2016הסקר בוצע בשנים 

של החברה  נבחרים במרקם העירוני הבנוי וסביבו. העבודה התבצעה על ידי יחידת סקרי טבע עירוני

להגנת הטבע, הכוללת צוות סוקרים מקצועי ומנוסה. סקר זה מהווה חלק ממאמץ לאומי להשלמת מסד 

 נתונים ארצי לתשתיות טבע עירוניות.

 יטבע עירונ

הסביבה הטבעית בישראל נמצאת תחת לחץ מתמיד של תהליכי פיתוח מסוגים שונים. אבדן שטחים 

פתוחים וניצול מוגבר של משאבים פוגע במערכות הטבעיות ובתפקודן. עד לפני מספר שנים הסביבה 

ת העירונית לא נתפסה כשותפה לשמירה על הסביבה והמגוון הביולוגי. עם ההתפתחות העירונית המואצ

והעלייה במודעות הציבורית למשבר הסביבתי, החלו רשויות מקומיות, בכל רחבי העולם, לבחון וליישם 

דרכים לצמצום הפגיעה הישירה והעקיפה במגוון הביולוגי בסביבה העירונית. הבסיס לתהליך זה הוא 

מיקומו במרחב המספק תמונה נאמנה ונגישה של המגוון הביולוגי ו ,יצירת מסד נתונים מקיף ומעודכן

העירוני. המידע מהווה בסיס להבנת המערכות הטבעיות בעיר, יחסי הגומלין ביניהן ורמת תפקודן. מסד 

מאפשר קידום תהליכי תכנון המתחשבים ו הנתונים עומד לרשות מערכות התכנון והניהול העירוני

מאפשר למחלקות העירייה  ,במערכות טבעיות, בדומה לכל תשתית עירונית אחרת. המידע הזמין

השונות לטפח את המערכות הללו ולשמור על תפקודן התקין. זמינות המידע תאפשר גם חיבור בין 

 מערכות החינוך והפנאי העירוניות לתשתיות טבע עירוני ולמיצוי הפוטנציאל הציבורי שטמון בהן. 

 סקר תשתיות טבע עירוני נס ציונה

אתרים ברחבי  32סה"כ סומנו  -י טבע סביב ובלב המרקם הבנויסקר זה אותרו ונסקרו אתרבמסגרת 

משטח  56%דונם בתחום השיפוט של נס ציונה ) 15,730דונם מתוך  8,823העיר, ששטחם הכולל 

העיר(. ממצאי הסקירה המפורטת של המגוון הביולוגי בכל אתרי הטבע העירוניים שמופו בנס ציונה 

 .ובכרטסי אתרים רוכזו במסמך מסכם

(  ונערכו בכרטיסי אתר מפורטים. GIS -ממצאי הסקר עובדו לשכבות ממ"ג )מערכת מידע גיאוגרפי

כרטיסים אלה מיועדים לכל העוסקים במלאכת התכנון והניהול העירוני ויאפשרו למקבלי החלטות ולדרג 

ע עירוני המקצועי לגבש התייחסות ראשונית לכל סוגיית תכנון הנוגעת למגוון ביולוגי בתחום אתר טב
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שנסקר בסקר זה. בעזרת סקר זה ומערכת המידע הזמינה שהוקמה לצורך כך, תתאפשר חשיפת 

 מקור לגאווה והעצמה לעיר. יכולה לספקהמידע לציבור הרחב, ש

מסמך הסקר כולל ממצאים מסקירות השטח ובהמשכו המלצות לשילוב תחום הטבע העירוני כחלק 

 ה. ממערכת התכנון וניהול מקיים בעיריי

 ממצאים עיקריים

בתחום המוניציפלי של נס ציונה מתקיימים שטחים פתוחים ניכרים סביב העיר, בעלי חשיבות 

 מטרופולינית וריכוז ערכי טבע ייחודיים ברמה לאומית.

  בעיר תועדו מגוון בתי גידול, טבעיים ומופרים. חלקם משתרעים על פני מאות דונמים, כגון

וחלקם מצומצמים ל"איים" קטנים ומבודדים כגון גבעת מכבי )"גבעת השדות מצפון ליד אליעזר, 

האהבה"(. אלו תורמים למגוון הביולוגי הכולל של העיר וחשובים לתפקוד המערכות האקולוגיות 

 לאורך זמן.

 גידול מגוונים ואיכותיים:-בנס ציונה בולטים שלושה בתי 

 . גבעות הכורכר )המערביות והדרומיות(.1 

 מדרום לעיינות. ,. בריכות החורף ואחו לח2 

 . חורשת פארק האופניים.3 

 בתי גידול מגוונים ועשירים -בתי גידול אלו מהווים "אתרי דגל" של הטבע העירוני בנס ציונה

 המהווים חלק חשוב ומשמעותי מאתרי הטבע האיכותיים האחרונים במישור החוף.

  ר גבוה ומרשים, המשקף את היקפי השטח האיכותיים , עושמיני צמחים שונים 562תועדו בסקר

)מינים "אדומים"( ועוד  מיני צומח בסכנת הכחדה 19ואת מגוון בתי הגידול בשטח העיר. מתוכם 

גיאופיט נדיר ואנדמי לישראל,  -עשרות מינים נדירים, מוגנים וייחודיים, לדוגמא: אירוס הארגמן

מין נדיר של קרקעות חמרה. בנוסף,  -ערבז החוףמין נדיר של קרקעות סחף ו -מיאגרון אזון

 מינים פולשים, הדורשים התייחסות וטיפול. 32תועדו 

  בע"ח זוחלים, עופות, יונקים, פרפרים ו הכוללים, מינים שונים של בעלי חיים 155תועדו בסקר

מינים מקננים בעיר. הבולטים  43 -מיני עופות, מתוכם כ 102מתוכם מקווי מים. האופייניים ל

שבהם: אתרי קינון רבים של שרקרק מצוי )מין בסכנת הכחדה( ובזבוז אירופי, אוכלוסיות גדולות 

יבשה מצוי )מין עתידו בסכנה(, -שנונית שפלה )מין בסכנת הכחדה חמורה( וצב -של הלטאה

 : קרפדה ירוקה ואילנית מצויה. חיים בסכנת הכחדה-חזירי בר ואוכלוסיות דו

  על אף שנס ציונה נתפסת כעיר עתירת שטחים פתוחים, היקפם של השטחים הפתוחים

העשירים והמגוונים מבחינה ביולוגית מצומצם יחסית לפריסת השטחים הפתוחים הכוללת. 
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ות חלקם זכו להגנה סטטוטורית )בולט מבינהם אתר גן לאומי גבעות הכורכר(, אולם יש חשיב

מכרעת לשימור שטחים פתוחים כחלק מרצף שטחים ולא כאיים מבודדים במרקם העירוני 

מסדרונות אקולוגיים, המציג את חשיבות הרצף ובו העוסק במתפשט. במסמך מובא פרק 

 .בעיר וסביבתה המלצות לשימור ושיפור המסדרונות הטבעיים

 

 המלצות עיקריות

אתרי הטבע והממצאים השונים, שסומנו  – השונותהטמעת הסקר במערכות התכנון ברמות  .א

 במסגרת סקר טבע עירוני, יוטמעו במסמכי תכנית המתאר העירונית. 

לאור ממצאי הסקר, אנו ממליצים לקדם "תדריך תכנון  לטבע עירוני  – תדריך תכנון לטבע עירוני .ב

בנס ציונה". תדריך זה יגבש את תפיסת תכנון על ניהול המערכות הטבעיות בתחום העיר, ידרג 

פי חשיבות ורגישות ויפתח כלים תכנוניים וסטטוטוריים. מסמך זה יכלול -את האתרים על

וח המערכת הטבעית במסגרת הכלים העומדים לרשות עקרונות ניהול מקיים, שיאפשרו טיפ

 עיריית נס ציונה.

ישמשו להנחיית צוותי תכנון ותפעול העוסקים בפיתוח עירוני באתרי טבע  – כרטיסי האתרים .ג

עירוניים ובתכניות צמודות לאתרים, שעתידות להשפיע על אתרים אלה ועל אופן תפקוד בית 

 הגידול בהם.

עתידיים, שיבוצעו במסגרת הכנת תכניות  יס לביצוע סקרים מפורטיםבסהמידע בסקר זה מהווה  .ד

מפורטות, בתחום אתרי הטבע ברחבי העיר. הסקר מאפשר ניסוח הנחיות לביצוע סקר מפורט 

 נושאים הבסיסיים המחייבים התייחסות במהלך התכנון. הוכולל את 

ר לצורך פיתוח מגוון מערכת החינוך העירונית הנה צרכן חשוב למידע שבסק – חשיפת הסקר .ה

תכניות לימוד ופעילות חוץ כיתתית. חשיפת הסקר לציבור הרחב והנגשתו תאפשר שימוש מוגבר 

 ואיכותי באתרי הטבע של נס ציונה על ידי תושביה.

שימוש בשירותי אקולוג שילווה את מחלקות העירייה השונות.  –ליווי אקולוג/ית עירוני/ית  .ו

מערך פעולות ממשק בנושאים מגוונים הקשורים לתשתית הטבעית האקולוג יוביל, יזום וינהל 

על מנת לאפשר את התפקוד  ,סינכרון ותיאום בין אגפי העירייה וגופים נוספיםל . ישמש גםבעיר

 במספר עובדים כבר עירוניים אקולוגיים המיטבי של השטח וליווי תכנון עירוני בפן האקולוגי.

 .ונתניה אביב תל, ירושלים בינהן, בארץ רשויות

 

 סיכום

וכרטיסי האתר( הנם תחילת תהליך, שבערים רבות כבר המסכם הסקר ומסד הנתונים שבו )המסמך 

הוביל לשילובן של תשתיות טבעיות בקידום ניהול ותכנון עירוני מקיים. תהליך המתחיל בהטמעת מסד 
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חשיבות  קיימתע עירוני. הנתונים במערכות התכנון והכשרת בעלי תפקידים בעירייה לניהול שטחי טב

מסד באחד מאתרי הטבע, הנגשת  יםציבורי יםאירוע, רבה לחשיפת הסקר והנגשתו לציבור, למשל

באתר העירייה ועוד. בנוסף, מומלץ להטמיע את המידע הקיים בסקר במערכות העירוניות נוספות  המידע

נוספים הם גיבוש תדריך תכנון כלל עירוני כגון: חינוך, תרבות, תיירות, גינון וכדומה. צעדים משמעותיים 

 להטמעת תשתיות טבעיות בעיר ומינוי אקולוג עירוני.

העיר נס ציונה התברכה במגוון ביולוגי עשיר וייחודי אשר נשמר בין היתר, בזכות מדיניות "העיר הירוקה 

שמירה על השטחים בארץ". חזון העיר מציין מספר מטרות סביבתיות וקהילתיות מרשימות לעיר, כגון: "

הפתוחים במטרה ליצור סביבה ברת קיימא". סקר זה והטמעתו בתכנית המתאר המתהווה, נותנים כלים 

 .מטרות אלו מעשיים למימוש

 

 

מינים נדירים בנס ציונה: שרקרק מצוי בצפון העיר )מימין( ואירוס הארגמן בגבעות הכורכר המערביות )משמאל(, 
 שני מינים בסכנת הכחדה

  

 גבעות הכורכר מדרום לטירת שלום
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 . מבואות2

 רקע -. סקרי טבע עירוני 2.1

 

שימור אתרי טבע הנמצאים בשנים האחרונות, טבע עירוני הנו מושג חדש יחסית בשפת התכנון. 

בסביבה העירונית ושומרים על האופי המקורי והייחודי של הטבע המקומי, לרווחת הציבור, תופס תאוצה 

(. בערים רבות ברחבי העולם מקצים שטחים נרחבים לשיקום, לשימור וניהול של 2010)האן ובלבן, 

וקרתי ואיכותי, זול לתחזוקה ובעל מערכות טבעיות בגבולות העיר. בערים אלו, הטבע נתפס כמשאב י

צעירים,  -ועבור מגוון קהלי יעדמגוון תכנים שאותם ניתן לנצל לצרכים ציבוריים רבים בכל ימות השבוע 

 מבוגרים ומשפחות. 

 יתרונם של שטחי טבע עירוניים רב: 

 , כמו רעש, הצפות וזיהום אויר.מיתון מפגעים סביבתייםבניהול נכון הם תורמים ל .א

 על ידי מיתון טמפרטורות. השפעה על האקלים העירוני בעלי .ב

 בהשוואה לעלות לשטחים מגוננים. וכמות מים קטנה יחסית השקעה כספית נמוכה נדרשת .ג

 לתושבי העיר. ונופש תוכן לפעילות חינוך, פנאימספקים  .ד

 .דמותה הייחודית של העירמסייעים למצב את  .ה

 

גדת נחל העובר בתחומי העיר ובין אם בחורשה קטנה בגינה כל אתר טבע עירוני, בין אם הוא מצוי ליד 

  ציבורית, טומן בחובו עושר נושאים שיכולים לשמש לחוויה ולימוד לרווחת תושבי הערים.

הינו מקום בתחום השיפוט של העיר, פתוח או מבונה, ובו תשתיות טבעיות שונות  "אתר טבע עירוני"

" הינה מושג המתאר את מגוון המערכות הטבעיות ותופעות של חי, צומח ודומם. "תשתית טבע עירוני

 אתרי קינון, צומח נדיר, אתר פריחה ועוד. הטבע המצויות באתר: עצים עתיקים,

צרכי האדם והקהילה לעומת משאבי הטבע,  עירוניים ניתן להגדיר מדרג שלהטבע האתרי לצורך ניהול 

מיקומו הגיאוגרפי ביחס למרכז היישוב. מדרג המביא בחשבון הן את טיב ערכי הטבע שבאתר והן את 

זה מאפשר שילוב הן של שימור המשאבים הטבעיים והן של פיתוח תשתיות קולטות קהל. מטרתו של 

יצירת מקום שבו הציבור הרחב יכול לפגוש, בקרבה למקום  נההאתר, מעבר לשימור המצאי הטבעי, הי

 מגוריו, את ערכי הטבע המיוחדים לעירו בצורה זמינה, זולה ומידית. 
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המשרד להגנת על ידי  "מירה על המגוון הביולוגי בישראלהתוכנית הלאומית לש"הושקה  2010בשנת 

במגוון הביולוגי ותפקודו הנו תהליך  הסביבה. אחד הגורמים המשפיעים באופן ישיר ועקיף על פגיעה

בסביבה העירונית, מצטרף ומשלים את כלל הפעולות לשימור הטבע המואץ. המאמץ והפיתוח העיור 

 .1הנדרשות לצמצום הפגיעה במגוון הביולוגי

שימור מערכות בבאמנות בינלאומיות, לקחת חלק במאמץ  יםהסביבה העירונית מחויבמנהלי ומפתחי 

ייחודיות המצויות בתחומה, ומיתון השפעת תהליכי פיתוח הכרחיים על המערכות הטבעיות טבעיות 

מקיימת מערכות טבעיות, הנו אתגר מורכב אך אפשרי. שילובן של תשתיות ה. פיתוח עיר 2ותפקודן

לאיכות חיי  םטבעיות מתפקדות בסביבה עירונית מתחדשת מועיל לניהול הסביבה העירונית ותור

מהווה אמצעי יעיל לשינוי  ,חומי החינוך, הנופש והפנאי. פיתוח תשתיות טבע נגישותהתושבים בת

 התודעה וההתייחסות של הציבור הרחב לשמירת טבע והמגוון הביולוגי המקומי. 

ישראל הנה אחת המדינות הצפופות בעולם ולכן לתהליכי העיור ישנם השפעה משמעותית על המערכות 

החל תהליך הדרגתי המשלב רשויות המקומיות נבחרות במימוש  2000הטבעיות שבשטחה. בשנת 

. כחלק מהתכנית שולבו לראשונה אתרי טבע עירוניים 3אמנה בינלאומית העוסקת בשימור מגוון ביולוגי

בתוכנית המתאר המתהווה של ירושלים. בשנים האחרונות נערכו סקרי תשתיות טבעיות בשיתוף עם 

כרכור, הוד -גון: נתניה, רמת גן, ירושלים, חיפה, באר שבע, פרדס חנההרשות המקומית במספר ערים, כ

(, בעקבות קול קורא נוסף של המשרד להגנת הסביבה, 2016השרון, כפר סבא ועוד. בשנה הנוכחית )

 רשויות ועיריות נוספות. 12-סקרי תשתיות טבע עירוני בכ נערכים

ידי העיריות, קיימים משאבי טבע ייחודיים -להראו שבתחומי הערים, בשטחים המנוהלים ע הסקרים אל

 תוכניות אב עירוניותמסמכי מדיניות ומקודמים  הברמה האזורית והלאומית. כפועל יוצא מסקרים אל

 אתרי טבע עירוניים קהילתיים.  מוקמיןו לשימור הטבע העירוני

לגורמי התכנון והניהול העירוני בטיפוח וניהול  ותת ידע מקצועי המסייעוסקרי הטבע בעיר מספקים תשתי

מען רווחת למיטבי של תשתיות טבע בעיר, לשימור המגוון הביולוגי ולניהול סביבה עירונית איכותי ו

צר שכבת מידע זמינה לכל המצאי הטבעי הקיים בתחום יתושבי העיר. סקר תשתיות הטבע העירוני, מי

לובה של התשתית הטבעית בתהליך התכנון, הניהול והפיתוח העירוני. מסד זה הנו תנאי הכרחי לשי

העירוני. תשתית ידע זו מסייעת למקבלי ההחלטות, למתכננים ולעמותות ציבוריות לקדם תהליכי פיתוח 

 עירוני, תוך מיתון השפעת תהליכי העיור על המערכות הטבעיות ושמירה על קיומן ותפקודן.

                                                           
1
 , תכנית לאומית למגוון ביולוגי בישראל.2012המשרד להגנת הסביבה  
2
 .108, 23: 2012המשרד להגנת הסביבה,  
3
 .חתמה מדינת ישראל על אמנת ריו לשמירה על מגוון ביולוגי ובתי גידול ייחודיים בתחומה 1992בשנת  
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, שנבנה במסגרת עבודה זו, יהווה בסיס לפיתוח נס ציונהת במסד הנתונים המקיף של תשתיות טבעיו

יודגש כי  כלי יישומי לשימור וניהול מיטבי של המגוון הביולוגי בעיר מחד, ולרווחת התושבים מאידך.

 שנערך בתחוםהסקר נותן תמונת מצב רחבה על כלל שטחי השיפוט, אך לא מלאה. בעת תכנון מפורט 

לבצע סקירה מפורטת יותר בהתאם לאופי הפיתוח/שימור המתוכנן  , חשובשזוהו בסקר אתרי טבע

עבודה זו מיועדת לבעלי תפקידים ולמקבלי החלטות בשלטון המקומי ובמוסדות התכנון, . הבאתרים אל

לבעלי מקצוע, ביניהם אדריכלים ומתכננים, לעמותות ציבוריות, לאנשי חינוך, לאקדמאים וחוקרים 

 הרחב.בתחום האקולוגיה ולציבור 

 

 . מטרות הסקר2.2

ידי בניית מסד נתונים -מטרת הסקר הינה ליצור תמונת מצב עירונית של תשתיות הטבע בעיר. זאת על

ושילובו במערכת המידע העירונית. מסד נתונים זה מאפשר  נס ציונהעדכני של המערכות הטבעיות ב

יכולים להוות ה הבנה מרחבית של תשתיות הטבע בהתאמה להקשר העירוני בו הן נמצאות. נתונים אל

 את הנדבך הראשון לקראת הכנת תכנית אב לתשתיות טבע עירוניות. 

יהיה מידע נגיש וזמין לכל הגורמים שמירה על מגוון המינים בעיר תוכל להיעשות בצורה מיטבית, כאשר 

הקשורים לתהליך התכנון והפיתוח של העיר באופן עקיף וישיר. כמו כן, סקר זה עשוי להוות מנוף 

 משמעותי לחיבור בין תחום התיירות והחינוך לתשתיות הטבע העירוניות.

גראלי מהעיר הבאת המערכות הטבעיות ובתי הגידול בעיר למצבם האופטימאלי והפיכתם לחלק אינט
 הינה הבסיס לעיר מקיימת מערכות טבעיות. 

 שדות חמרה מדרום לטירת שלום: 1תמונה 
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 . גבולות הסקר2.3

 

להלן  1מפה מס' ראה  .4)הקו הכחול( נס ציונהגבולות הסקר הוגדרו כגבולות תחום השיפוט של עיריית 

 מפת התמצאות כללית. –

 

 גבול שטח שיפוט העיר ראשון לציון. – הגבול הצפוני

 (, אדמות נצר סרני והעיר רחובות.431שטחי באר יעקב )ממזרח לכביש  – הגבול המזרחי

 גבול שטח שיפוט העיר רחובות, קטע קטן השייך למוא"ז גן רווה. – הגבול הדרומי

נות, בית עובד ושכונת רווה )ובפרט היישובים עיי מועצה אזורית גןגבול שטח שיפוט  – הגבול המערבי

 אירוס(.

 

ידי תחום השיפוט וכך הם באים לידי ביטוי בסקר זה, אם כי ברור -עלהטבע במספר מקרים נחתכו אתרי 

. דוגמא בולטת לכך שהם ממשיכים כשטחים טבעיים, פתוחים ואיכותיים בתחום רשות מקומית שכנה

 .יכות חורף מחוץ לגבולות העירמתחם אחו עיינות, הכולל עוד מספר שטחים מוצפים ובר היא

                                                           
4
ום בהליכי הכנה הקו הכחול עובר מספר שינויים, במסגרת גיבושו בתכנית המתאר החדשה לנס ציונה שמצוייה כי 

 מתקדמים.
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 הטבע ואתרי הסקר תחום -כללית התמצאות: 1 מפה
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 רקע כללי –נס ציונה  2.4

המרבי הוא העיר נס ציונה ממוקמת במישור החוף הדרומי )פלשת(, באזור גבעות כורכר וחמרה שגובהן 

, כמושבה חקלאית, ששינתה את צביונה 1883מ' מצפון למושב בית עובד. העיר הוקמה בשנת  72

 .5תושבים 46,890. בעיר 1992בהדרגה עד להכרזתה כעיר בשנת 

דונם הם שטחים חקלאיים, טבעיים או מתחמים  8,823דונם.  15,730שטח השיפוט של נס ציונה הוא 

 56% -תיים, המשולבים במרקם העירוני ובשוליו, אשר נכללו בסקר זההמקיימים ערכי טבע משמעו

 .משטח העיר

 

 . מסלע, קרקע וגיאומורפולוגיה2.4.1

מבנה מישור החוף נקבע ע"י מספר גורמים וביניהם תנועות הצפה ונסיגה של הים במהלך תקופת 

בתוספת גיר או חרסיות, הסלעים הפלייסטוקן, וחדירה של חולות שהביאה ליצירת דיונות, מהן נוצרו, 

 .6והקרקעות של מישור החוף

מספר רכסי כורכר. מספר הרכסים עולה מצפון לדרום, ומול שלושה רכסי  קיימיםלאורך מישור החוף 

כורכר בשרון, בצפון פלשת )נס ציונה(, ניתן להבחין בארבעה רכסי כורכר שאינם רציפים. הרכס המערבי 

חוף פלמחים(, הרכס השני הנמצא כק"מ וחצי מזרחית  –בולט בתל יבנה ים )מקוטע( לאורך שפת הים )

לחוף הים )מכוסה חלקית בחול(, ושני רכסים נוספים. הרכס השלישי בונה את גבעות הכורכר של נס 

ציונה וטירת שלום, והרכס הרביעי, המקוטע יחסית, הכולל את נצר סרני ומרכז רחובות. בין הרכסים 

חמרה מיוצב בעיר נס -אבוסים, המכוסים לרוב בחול )חולות נודדים במערב, וחול –ך נמצאים עמקי אור

ציונה ובקרבתה(. מבנה הרכסים באזור זה משובש למדי בשל אפיק נחל שורק ויובליו, שיצרו מספר 

משארי כורכר וחמרה מבודדים מהרכסים העיקריים. באגן השורק התפתחו ביצות ובריכות עונתיות, 

 .(19-20)אתרים  מעותי מביניהן בגבולות הסקר הינו אחו עיינותשהשריד המש

סביב הרכסים המזרחיים, וממזרח להם, נמצא אזור נרחב של גבעות חמרה, המשתרעות עד לקו רמלה 

נען. מזרחית לגבעות החמרה, נמצא אזור נרחב של קרקעות סחף בגבול בין השפלה ובין פלשת,  –

 שרון.המקביל למעשה למרזבה המזרחית ב

המסלע באזור זה הוא צעיר ועיקרו מתקופת הפלייסטוקן. מסלע זה מונח על שכבת חרסיות מתקופת 

הפליוקן, המכונה תצורת יפו, ובה נמצאת אקוות החוף. מעל לתצורת יפו נמצאת תצורת פלשת )חול, גיר 

                                                           
5
 2015נתוני הלמ"ס לשנת  
6
 . אקולוגיה של הצומח בארץ ישראל, אוניברסיטת ת"א.1982ויזל, י., פולק, ג., כהן, י.  
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וקני מכיל וחלוקים(. שתי תצורות אלו אינן נחשפות על פני השטח בתחום הסקר. המסלע הפלייסט

 תהליכי משקעים יבשתיים, שנוצרו כתוצאה מתהליכי הצפה ונסיגה של הים התיכון. כתוצאה מאלו חלו

סחיפה והשקעה חוזרת של דיונות, שהביאו להיווצרות רכסי הכורכר )הרכס המזרחי הוא העתיק ביותר 

 ואילו המערבי הוא הצעיר ביותר(.

 –הגיר הביאו להתפתחות מגוון קרקעות במישור החוף  הבדלים בתכולת הגיר בחול ומידת השטיפה של

, (נזאז) קרקעות חמרה חולית דלות בגיר ועשירות בחרסיות, קרקעות צפופות בחרסית ובעלות ניקוז לקוי

 חולות מיוצבים עם שטיפה חלקית של הגיר )רגוסול חולי(, שכבות חמרה שהועשרו בגיר )חוסמס(, ועוד.

הכורכר, ואילו קטעים קטנים ממוקמים באזורי קרקעות החמרה ובסקר זה  ם אשר נכללושטחיהמרבית 

 – 2 הממוקמים בקרקעות סחף. )מפ וסביבותיו, אחו עיינותתוואי נחל בית עובד ובעיקר  -ובמרכז במערב

 .(גיאולוגיה – 3מפה קרקעות, 

  קרקעות: 2 מפה

 



23 
 

  גיאולוגיה: 3 מפה
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 . אקלים2.4.2

תיכוני המאופיין בטמפרטורות מתונות ובלחות גבוהה )מישור החוף -המרחב כולו נמצא באזור אקלים ים

. הגורם המרכזי המשפיע על אופיו האקלימי של האזור הוא סמיכותו לים, 7הוא האזור הלח ביותר בארץ(

פרטורה בהשוואה לפנים הארץ. המרחב מתאפיין בקיץ הממתנת את התנודה היומית והשנתית של הטמ

מ"מ  600-500חם, ארוך ויבש, וחורף קר, מתון וקצר. כמות המשקעים הממוצעת בצפון פלשת היא 

פחות  -בתחנה המטאורולוגית בנצר סרני 2010-1981גשם בממוצע רב שנתי )ממוצע הגשם לשנים 

-ורדים בתחנת נצר סרני בחודשי הסתיו )ספטמברמ"מ י 109 -. כ8מ"מ( 572: מקילומטר ממזרח לעיר

מאי(. הטמפרטורה הממוצעת, כפי -מ"מ באביב )מרץ 79 -פברואר( ו-מ"מ בחורף )דצמבר 385נובמבר(, 

 -מעלות צלסיוס בחודש ינואר ל 13ק"מ צפונית לעיר עצמה( נעה בין  9 -שנמדדה בתחנת "בית דגן" )כ

 .9מ"צ בחודש אוגוסט 27.3

 לוגיה. הידרו2.4.3

כל תחום שיפוט העיר נס ציונה נמצא באגן הניקוז של נחל שורק. העיר מתנקזת אל נחל שורק דרך ערוץ 

"נחל נס ציונה" )ואדי חניין או  "נחל בית עובד", המכונה עונתי, חסר שם רשמי במפות הישראליות

, מתפלג 412ור כביש בערבית(, העובר בין גבעות נס ציונה בצפון ובין גבעות טירת שלום בדרום. באז

הערוץ לשני יובלים, האחד הבא מכיוון ראשון לציון וחולף דרך מרכז העיר )רובו במובל סגור(, והשני 

 המגיע מכיוון שטחי מזרח רחובות.

 נחלים ותעלות ניקוז

 )הידרולוגיה(. 410בסקר תועדו נחלים ותעלות אשר יפורטו להלן, ומופיעים במפה 

 

 

  

                                                           
7
 (.142-141)עמ'  1982אקולוגיה של הצומח בארץ ישראל, אוניברסיטת ת"א  – ., כהן, י., פולק, ג.ויזל, י 

8
 ./http://www.ims.gov.il/IMS/CLIMATE/LongTermRainאתר השירות המטאורולוגי הישראלי:  

9
 .2009-1995הינם לשנים הממוצעת נתוני הטמפרטורה  

10
 חלק משכבת נחלים ארצית. שטחים אלו לא נסקרו בעבודה זאת. -במפה מופיעים מספר ערוצים מחוץ לשטח העיר 
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 הידרולוגיה: 4 מפה
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 נחלים  .א

נחל בית עובד או  מכונה, אשר בתחום שיפוט העיר נס ציונה יש ערוץ מרכזי אחד, ללא שם רשמי

 :נחל נס ציונה

ראשיתו של הנחל בשני ערוצים, האחד מנקז את דרום  – נחל נס ציונהאו  נחל בית עובד

)תחילה במובל פתוח ולאחר מכן במובל סגור(, ואילו השני  412ראשון לציון ועובר לצד כביש 

, לערוץ ראשי (8)אתר  עובר מדרום לנצר סרני. שני הערוצים מתלכדים בקרבת נחלת ראובן

ועובר מצפון לכפר הנוער ( 17אתר ) הדרומי הנופש המטרופוליניאתר הנמשך דרך שטחי 

ק"מ, מתוכם  5.5 -עיינות בדרכו אל נחל שורק. אורכו של הנחל הגלוי ברצף על פני השטח כ

 ק"מ בשטח שיפוט העיר נס ציונה. לנחל זה נשפכים מספר יובלים קצרים. 1.1

ם עפ"י תוכנית מאושרת של עיריית ראשון לציון, עתיד לקום במעלה אגן הניקוז מאגר מי

 "אגם הגל הגואה" )ליד מחלף ראשונים(. –תפעולי 

 נחל בית עובד במערב העיר נס ציונה: 2תמונה 

 

 בתי גידול לחים .ב

. עם זאת, בתחום שיפוט העיר נמצא ייםטיפוסהעיר נס ציונה אינה עשירה בבתי גידול לחים 

-19)אתרים  אחו עיינות –של אחד מבתי הגידול הלחים החשובים ביותר בפלשת  מרכזיחלק 

20). 

בו מצויות מספר בריכות חורף השומרות מים עד האביב זהו בית גידול לח ומוצף עונתית, 

 -עשיר במיוחד במיני צמחים נדירים אזורית ואף ארציתהמאוחר ואף תחילת הקיץ. מתחם זה 

שת רק שלושה מינים בסכנת הכחדה )דוגון ירושלמי, ורד צידוני ומיאגרון אזון(, הידועים בכל פל

 מאחו עיינות ועוד עשרות מינים נדירים.
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 בריכת חורף בצפון מתחם אחו עיינות: 3תמונה 

 

 בית גידול לח נוסף הנמצא על גבול שטח השיפוט, הינו בריכת חורף קטנה ליד האיצטדיון.

( PEFישראל )-לצד הכפר הזעיר ח'רבת צרפנד, מסומנות במפת הקרן הבריטית לחקירת ארץ

 עונתיות קטנות )כיום, אזור שכונת יד אליעזר(.שתי בריכות 

הרחבת הבינוי העירוני, בעיר עצמה וביישובים במעלה אגן הניקוז, צפויה להגדיל את כמויות 

לשקול ניצול חלק מהנגר העירוני  מומלץהנגר העוברות בשטחי העיר לעבר מורד נחל שורק. 

בדגש על שטחים בקרבת נחל בית עובד  להקמתן של בריכות חורף לצרכים חינוכיים ואקולוגיים,

. התכנון ויובליו. חשוב לתכנן בריכות אלו כך שתוכלנה לקיים מערכת אקולוגית יציבה ובריאה

תשתית אטימה יחסית, הבטחת כמויות נגר משמעותיות שיאפשרו קיום בריכה למשך יכלול

ם הגעתם למקווי חודשים בשנה, נקיטת אמצעים לסינון מזהמים פוטנציאליים בטר 4לפחות 

 .וליווי אקולוגי בתכנון ובהקמה המים

 

 . סקירה היסטורית2.4.4

על נוף הצומח בעיר ניתן ללמוד ממספר מקורות מידע קרטוגרפי. המקור האמין הראשון הינו מפת הקרן 

. ממפה זו ניתן ללמוד על קיומם 1875(, שנערכה בסביבות שנת PEFהבריטית לחקירת ארץ ישראל )

גבירול ברחובות( ובאתר "ביארת -פרדסים סביב הכפר קובייבה )כיום שכונת שלמה אבןאו  בוסתניםשל 

עבוד" )כיום נחלת ראובן(. שאר שטחי העיר וסביבתה, מסומנים כאזור ללא עצים ובו שפע גבעות. לא 

נתיים, אולם ניתן להסיק ממפה זו לגבי היחסים בין שטחים טבעיים )בתות ושיחיות( ובין גידולי שדה עו

שטחי העיר היו  מרביתבשל דלילות היישוב באזור והיעדרם של אמצעים להשקייה נרחבת, סביר כי 

 מעובדים. בלתימיושבים ו בלתישטחים 
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וגבעות  (21, אתר הכורכר )רכס בית עובדמתייחס לשני אתרי טבע בתחום נס ציונה, גבעות  11פולק

' הביא לצמצום היקף שטחי הכורכר הטבעיים, 90 -ה. הפיתוח בשנות (14)בעיקר אתר  טירת שלום

בפרט באזור טירת שלום, ולהתרחבות הבינוי העירוני עד לגבול גבעות הכורכר. עם הקמתו בשנים 

האחרונות של היישוב "אירוס" )לאחר מאבקים משפטיים וביורוקרטיים ממושכים(, חל צמצום ניכר 

 תה.בהיקף שטחי הכורכר הטבעיים בנס ציונה ובקרב

 

 בנס ציונהתשתית הטבעית . ה2.4.5

נס ציונה הינה עיר ותיקה הבנויה באופן קומפקטי יחסית, על קרקעות חמרה וכורכר. בשל פוריות אדמות 

החמרה, הן מעובדות באינטנסיביות מזה עשרות שנים. לפיכך נותרו רק שטחים קטנים ללא עיבוד 

חקלאי, אם כי חלקם שימש לצרכי בנייה. העיר חולשת חקלאי. מנגד, שטחי הכורכר אינם ראויים לעיבוד 

על שטחי כורכר טבעיים מהגדולים ביותר בצפון פלשת, וידועה זה מכבר כמוקד של ערכי טבע נדירים 

 ומוגנים ברמה הארצית. 

 יםהשנ 30 -משטחי החמרה בישראל נותרו במצבם הטבעי. ב 1% -( העריך כי לא יותר מ1984פולק )

הביאו  ,חי חמרה נוספים, ומנגד, תהליכי נטישה של שטחים חקלאיים מעובדיםשחלפו, אבדו שט

)שטחים מעובדים/בנויים שנעזבו והפכו  להתאוששות מערכות אקולוגיות בחלק מהשטחים המוברים

)אתרים . מגמה זו בולטת במיוחד בשטחים חקלאיים נטושים באזורי טירת שלום לטבעיים(

, שחלקם זוהו בסקר הנוכחי כבעלי עושר גבוה ומרשים של (21)אתר  הכורכרוגבעות ( 12,13,14,15,31

 מיני צמחים ובעלי חיים מקומיים.

השטחים החקלאיים מאופיינים בשימוש אינטנסיבי, ובחלקם מקוטעים ע"י כבישים סואנים. ניהול אקולוגי 

, יש חשיבות לחידוש הקשר נכון יוכל לשפר את תפקודם כבתי גידול למיני החי והצומח המקומיים. בפרט

 –)נס ציונה  4303דרום, דרך השטחים החקלאיים ודרך כביש -האקולוגי בין גבעות הכורכר בציר צפון

 גן רווה. עצה אזורית צומת בית עובד(, ולשיפור הקשר של מרחב הגבעות עם אגן נחל שורק בשטחי מו

יית שיכונים ושכונות מגדלים חדשות. כל המרחב הבנוי עצמו אינו אחיד, ומשלב בנייה צמודת קרקע, בנ

אחד מטיפוסים אלו מאפשר קיום מגוון מסוים של מינים מקומיים וזרים )ראו להלן: כרטיסי האתרים; חלק 

 : סיכום ממצאי הסקר(.3

                                                           
 110-106: 13חייה טבעיים על חמרה וכורכר בפלשת. רתם . אתרי צומח וצמ1984פולק, ג.  11
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נס ציונה מאופיינת במספר בתי גידול עיקריים המהווים את הבסיס לקיומה של המערכת הטבעית 

 נסקור להלן את בתי הגידול בעיר. י הגידול הם נדירים ברמה מקומית וארצית.המיוחדת בעיר. חלק מבת

 

 ציונה בנס עיקריים גידול בתי: 1 טבלה

 תמונה תיאור בית הגידול

 חמרה

שונים של קרקע  מופעים

חמרה, עליה נמצאים לרוב 

שטחי צומח עשבוני ושטחים 

חקלאיים נטושים בתהליכי 

שיקום. בתי גידול טבעיים 

הם חמרה הכוללים אדמת 

המקומית נדירים ברמה 

 הארצית.ו

 

 (3חורשת פארק האופניים )אתר 

 כורכר

או  לרוב גבעות בהן שיחייה

בתה טבעית, לעיתים עם 

. בתי שרידי חקלאות או נטיעות

הכוללים אדמת גידול טבעיים 

הם נדירים ברמה  כורכר

  הארצית.

 (17)אתר  ממערב לכפר אהרוןשטח 
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 תמונה תיאור בית הגידול

גידול בתי 

 לחים

נחלי אכזב, תעלות, אזורי 

 .חורףקרקעות כבדות ובריכות 

בתי גידול לחים הם נדירים 

 ברמה מקומית וארצית.

 

 (8נחל בית עובד בנחלת ראובן )אתר 

 חקלאי

שטחי חקלאות מודרנית, לרוב 

בקרקע חמרה אך גם 

בקרקעות סחף. כאשר 

החקלאות אינה אינטנסיבית, 

מיני  היא מאפשרת קיום מגוון

  חי וצומח.

 (13מדרום לטירת שלום )אתר שטח 

 בנוי
פיסות טבע ושטחים מגוננים 

 .תחום הבנוי של העירב

  

 (25גן "גרנד קוויל" )אתר 

 

 

 

 



31 
 

 . שיטת העבודה3

עבודת הסקר התנהלה בשלושה מישורים: ועדת היגוי, צוות עבודה מצומצם ועבודת הסוקרים בשטח. 

ידי צוות העבודה -על ,תיאום והיזון חוזרו ידי ועדת ההיגוי, עבודת שדה-על תהליך העבודה כלל הכוונה

 המצומצם. 

צוות הסוקרים מורכב מאנשי מקצוע בתחום הבוטניקה והזואולוגיה, שביצעו את איסוף הנתונים בשטח 

במידת הצורך, נושאים ידי צוות העבודה המצומצם וועדת ההיגוי. -על פי הליך העבודה שנקבע על

מצומצם וצוות ההיגוי באופן שנשמר קשר ומעקב עבודה ההתייחסות מצוות ה שו הבהרות קיבלושדר

 תמידי בין שלושת המישורים בהם התבצעה העבודה.

 14אתר  -עץ שקמה בגבעות הכורכר הדרומיות: 4תמונה 

 

 . חלוקת השטח לאתרים )פוליגונים(3.1

החלוקה לאתרים חשובה למטרות של ניהול הסקר ולניהול האתרים כתשתיות טבע במרקם העירוני. 

חלוקה זו חודדה וטויבה החלוקה נעשתה כשלב מקדים, באמצעות זיהוי השטחים על גבי תצלום אוויר. 

במרבית המקרים 'אתר' סומן במערכת הממוחשבת .( 3.2.1בהמשך בשלב הסקר המקדים )סעיף 

 ן על תצלום אוויר ולעיתים כתופעה נקודתית.כפוליגו

דונם. עם זאת, במקרים מעטים נוספו לרשימה שטחים קטנים  10לאתרים נקבע גודל מינימאלי של 

 (.27 מספר גן הזיתים מרגולין, אתריותר, לאור הממצאים בסקר המקדים )לדוגמא, 
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החלוקה לאתרים נוצרה לצרכי הפרדה והגדרה ניהולית של התשתיות הטבעיות השונות בעיר. החלוקה 

פעילים  שטחי חקלאותנעשתה לרוב לפי כבישים וגבולות שיפוט העיר. מרבית האתרים הגדולים מייצגים 

לוגי אותר . עיקר המגוון הביו)למעט גן לאומי גבעות הכורכר( ובהם שטחים טבעיים מצומצמים בגודלם

קיימא של השטחים -בשטחים הטבעיים עצמם, אך לא ניתן להגן על מגוון זה לאורך זמן ללא ניהול בר

 החקלאיים הסובבים. 

דונם. חלוקה זו נועדה  8,823אתרים פוליגונליים בשטח של  32-לחולק בתום הליך המיפוי, שטח הסקר 

 .1, טבלה 1מפה  בולות אתרי הטבע.לצרכי סקירת השטח, ואין לה משמעות תכנונית לקביעת ג

 

 (פוליגונים) אתריםה רשימת: 2 טבלה 

גודל  תיאור כללי שם האתר 'מס
 בדונם

אליעזר -שדות יד 1
 וגבעת הצבר

שדה ומעט שטחי בור, -מרחב חקלאי גדול, בעיקר גידולי
 פרדסים וכרמי זיתים

836.6 

מעזבות מזרחית  2
 431לכביש 

עשבוניים ושטחים מופרים, מעט רוב האתר שטחי בור 
 חקלאות פעילה

146.5 

חורשת פארק  3
 האופניים

חורשת אקליפוסים ותיקה על תשתית חמרה, אשר במרכזה 
היער קיים צומח עשבוני טבעי -מסלול אופניים אתגרי. בתת

 ומגוון

91.2 

פרדסים ממזרח  4
 למסילת הרכבת

שטח גדול בעיקר פרדסים אך גם  -מתחם חקלאות אינטנסיבית
 של גידולי שדה

305.4 

מתחם פרדסים מגודר. בצפון חורשת אקליפטוס קטנה,  פרדסי לב המושבה 5
 מעזבות ושדה בור

252.1 

מעזבות סביוני נצר  6
 סירני

רוב האתר אזור חקלאי נטוש, פרדס ומטע פקאן. במערב 
 שדרה עם גינון עירוני

74.2 

גם שטחים עשבוניים וגם פרדסים  שטחי חקלאות עזובים, מעזבות פארק המדע 7
 נטושים

357.8 

ציונה. -מייסד נס -במרכז האתר נמצא בית ״נחלת ראובן״ נחלת ראובן 8
נחל בית  -סביבו צומח מעזבות ותעלת מים מוקפת חישת קנים

 עובד

70.9 

שדות ממזרח לכפר  9
 אהרון

פסיפס שטחי חקלאות שרובם נטושים: בעיקר שרידי פרדסים 
 צומח וגידולי שדה שחלקם פעילים שכוסו בסבך

599.9 

 9.3 פרדס קטן ומתוחזק חלקית בלב שטח בנוי פרדס נווה הדר 10

בית עלמין נס ציונה. בית הקברים שדרות ברושים רבות וגינון  בית העלמין 11
 עירוני דליל, הכולל מעט עצי בוסתן מסורתיים

37.3 

עזובים כבר שנים רבות, הכולל מתחם שטחי חקלאות שרובם  מזרח -טירת שלום 12
 שטחי חמרה עשבוניים מגוונים ושטחי פרדסים נטושים

295.3 

 -שדות טירת שלום 13
 דרום

גידולי שדה. בחלק מהשדות מופיעים מרבדי  -עיקר האתר
מחצבה נטושה בה אתר קינון  -פריחה באביב, בדרום מערב

 מרשים

420.0 
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גודל  תיאור כללי שם האתר 'מס
 בדונם

מספר גבעות כורכר והעמקים שביניהן. מתחם גדול המכיל  גבעות טירת שלום 14
 בראשי הגבעות גדל צומח טבעי מגוון

547.2 

פסיפס שטחי חקלאות בין חצרות הבתים ומעט מחשופי כורכר  פרדסי רחוב סנונית 15
 עם צומח אופייני

66.5 

 -שדות טירת שלום 16
 מערב

שטח חקלאי גדול על תשתית קרקעת חמרה בו מתקיימת 
 של גידולי שדה חקלאות אינטנסיבית

1091.7 

בו עובר ערוץ נחל  ,אתר גדול ומגוון שעיקרו עמק עם פרדסים פרדסי כפר אהרון 17
 מספר גבעות כורכר עם צומח אופייני ומגוון -בית עובד. בדרום

944.9 

פרדסים ממזרח  18
 42לכביש 

 221.9 גבעה שבראשה חורבה ועצים ותיקים, סביבם שטחי חקלאות

שטח חקלאי היושב על תשתית של קרקעות סחף עמוקות  עיינותסובב אחו  19
 שחלקן מוצף בחורף ובאביב

572.8 

מרכז השקע הלח שמדרום לעיינות, חלקו מוצף מים בחורף  אחו עיינות 20
 ורובו נשאר לח עד לעיצומו של הקיץ

61.8 

מתחם גבעות הכורכר הגדול של העיר. שטח טבעי גדול  גבעות הכורכר 21
 מגוונתהמשמש כאתר טבע מרכזי בו מתקיימת פעילות פנאי 

 ובו ערכי טבע רבים ומגוונים

780.0 

שדות רחוב המאה  22
 מערב -ואחד

צדדיו גידולי במתחם חקלאי שרובו מגודר, מרכזו פרדסים ו
 שדה

523.8 

שדות רחוב המאה  23
 מזרח -ואחד

מוזנח )בעיקר גידולי שדה( ושדרת עצי או  מרחב חקלאי נטוש
 פיקוס צרה

138.3 

גבעת כורכר מוקפת בשטח בנוי וגינה ציבורית. על הגבעה  גבעת התור 24
 צומח טבעי ומגוון

36.5 

 22.0 גן ציבורי על תשתית גבעת כורכר גן גרנד קוויל 25

ארוכה שבמרכזה גבעה  גינה ציבורית הבנויה בצורת שדרה גן המייסדים 26
 קטנה ופינת חי

36.7 

 7.1 גינה ציבורית שמרכזה כרם זיתים ותיקים גן הזיתים מרגולין 27

 10.9 גבעת כורכר שרידית בלב שטח מבונה גבעת רחוב מכבי 28

 29.4 גן ציבורי בו גינון עירוני ותיק עם עצים גבוהים פארק גן רווה 29

חורשת המכון  30
 הביולוגי

 123.9 חלק מהמכון הביולוגי -פתוח מגודר ולא נגיששטח 

פרדסי רחוב  31
 מונטיפיורי

 89.5 פסיפס שטחי חקלאות בין חצרות הבתים ומעט משארי טבע

חלקה צומח טבעי  -גבעת כורכר משארית בלב שטח מבונה גבעת רחוב הדרור 32
 ומגוון וחלקה מצוקים מלאכותיים בהם אתר קינון מרשים

21.5 
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 . מבנה הסקר, שכבות מידע ואופן איסוף הנתונים3.2

 

השלמות והסקר כלל מספר חלקים: סקר מקדים, סקר בסיס, מיפוי יחידות צומח, חתכי צומח וחי

 ., כמפורט להלןנושאיות

 .הטבע להגנת בחברה העירוניים הטבע סקרי יחידת צוות ידי על נערכה השדה עבודת

 

 .  סקר מקדים3.2.1

באתרים לגיבוש התרשמות כוללת.  סקירה ראשונית, וכלל 2015בוצע בחודשי קיץ הסקר המקדים 

 אתר.  כלבמסגרת זו נקבעו גבולות מדויקים לאתרים, בוצעו צילומים כלליים ומיפוי ראשוני ל

 סקר בסיסי   3.2.2

הסקר הבסיסי כלל ביקור של הסוקרים באתרים ומילוי כרטיס אתר. חלק זה כלל מיפוי בסיסי של האתר, 

בחינת גבולותיו ועדכוניו )על פי מה שנקבע מראש על גבי תצ"א(, צילומים כלליים ורישום מצאי בסיסי 

 .GPS)ממצאים מרכזיים( בעזרת 

 .2015-2016וחורף  2015במהלך סתיו התבצע  שלב זה

 

 :פירוט שכבות המידע בסקר הבסיסי

 . GIS-אסף על האתרים ומופיע בכרטסות האתרים ובשכבות הנלהלן פירוט המידע ש

עבור כל פוליגון: שם האתר, שכונה, רחוב, כניסות ויציאות, מיקום, תיאור הגבולות, תיאור  מידע כללי

 כללי של השטח, צילומים מייצגים.

סימון נקודתי וצילום של ממצאים בתוך גבולות האתר: עצים עתיקים, ריכוזי פריחה,  - ממצאים עיקריים

 .כדומהצמחים נדירים, אתרי קינון, יונקים ו

סימון נקודתי וצילום של מטרדים ומפגעים בתוך גבולות האתר: אשפה, צמחייה  -מטרדים ומפגעים 

 .כדומהפולשת ו

סימון נקודתי וצילום של תשתיות קליטת קהל באתר ובקרבתו: שבילי הליכה,  -קליטת קהל תשתיות 

, מתקני ספסלים, ברזיותמכילים ם פארקים עירוניים נהשספסלים, חנייה ועוד. חשוב לציין שאתרים 

 או בולטת. תבהם ישנה תשתית ייחודי תשתיות אלו לא סומנו, פרט למקרים .וצל משחק
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 מח. מיפוי יחידות הצו3.2.3

אירגוני מתוך -שיטת דיגום הצומח בסקר זה התבצעה על בסיס שיטת עבודה אשר גובשה בפורום רב

. שיטה זו נותנת תמונת מצב של 12תיכוניים בישראל-כוונה ליצור שיטת דיגום אחידה לכל האזורים הים

 הצומח המעוצה בעת ביצוע סקר השדה. להלן פירוט של שלבי העבודה:

חלוקת כלל שטח הסקר ליחידות צומח על סמך ניתוח של תצלום אוויר. יחידת צומח מוגדרת על  .1

 פי גובה, צפיפות והרכב המינים אשר באים לידי ביטוי בתצ"א. 

 , ועדכון במידת הצורך. 1בחינה ועדכון בשדה של יחידות הצומח שסומנו בשלב  .2

מדדים: גובה הצומח  נייות, וכולל שקביעת תצורת הצומח: חלק זה מבוצע בשדה על סמך תצפ .3

-33; צפיפות בינונית 0-33%)יער, חורש, שיחייה, בתה או עשבוניים(; צפיפות הצומח: דליל 

 . 13(66-100%, צפוף 66%

הם המינים אשר נמצאים בתפוצה הרחבה ביותר  ההגדרת מינים שליטים בכל יחידת צומח. אל .4

 בשטח היחידה )צפיפות, כיסוי, גובה(. 

 

בהתאמתה לשטחים מסוים קושי  קייםטה הסטנדרטית מתאימה לעבודה בשטחים טבעיים, אולם השי

המאופיינים בכתמיות גבוהה ובעיקר במיני צומח זרים. לכן, נוספו ובשטחים חקלאיים, עירוניים מגוננים 

 לטיפוסי הצומח לפי שיטת הדיגום המקובלת, מספר טיפוסים נוספים המפורטים בפרק הצומח להלן.

 . רישום צומח וחי3.2.4 

כלל רישום מפורט של מיני הצומח  ,2016 ואביב 2015-2016 בחודשי סוף חורף ,ביקור נוסף באתרים

 זה,והחי. רישום ראשוני נערך כבר בשלב א' )סקר הבסיס, לעיל(, אך רישום מפורט יותר הושלם בשלב 

ים דגמו חתך של השטח תוך רישום (. הסוקר2016 מאי –בחודשי השיא של המערכת הטבעית )פברואר 

כלל המינים שנצפו בו והגדרתם במידת הצורך. בשלב זה נעשה גם עדכון של הסקר הכללי, קרי, מיפוי 

 נקודתי נוסף של ממצאים מיוחדים ומטרדים שלא נצפו בשטח קודם לכן.

עם נתוני  בה ( והוצלבו3.2.5 סעיףפירוט ב כלל התצפיות הוכנסו למערכת קליטת נתונים )ראו להלן

סטטוס קיימים עבור המינים השונים, כפי שקיים בפרסומים רשמיים של רשות הטבע והגנים, החברה 

                                                           
12
האוניברסיטה העברית, מאר"ג, קרן קיימת לישראל, רשות  –בין הגופים השותפים לתהליך זה: מכון דש"א, העשבייה  

 ., והמשרד להגת הסביבהרת"ם, הגן הבוטאני של אוניברסיטת תל אביב הטבע והגנים,
13
בחר התצורה ישטח תב. מתוך כלל תצורות הצומח הקיימות )יער, חורש( המעוצה הגבוה שיטה זו נותנת עדיפות לצומח 

 .10%הגבוהה ביותר אשר לה אחוז הכיסוי מעל ל
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. נתונים אלו כוללים סטטוס בחוק, נדירות, אנדמיות וכדומה. התוצאה מוצגת 14להגנת הטבע ועוד

 (.3.6 סעיף בכרטיסי האתרים )להסבר נוסף ודוגמא ראו

 

 הנתונים. מערכת קליטת 3.2.5

 

בנייה של מאגר מידע מיוחד אשר יוכל  הדרשנהסקר כולל איסוף מידע רב. המידע הנאסף הינו מגוון, ו

להכיל בתוכו סוגי מידע שונים ולבצע הצלבה בינם לבין נתונים מרחביים אחרים. במאגר המידע אוחסן 

יעודי קרקע ועוד(, מידע מידע מרחבי )פוליגונים ונקודות: גבולות אתרים, יחידות צומח, ממצאים, י

 גרפי )צילומים מייצגים(.מידע טקסטואלי )למשל: רשימות מינים עבור כל אתר, תיאור ממצאים( ו

 של שלוש תוכנות: שילובמאגר המידע מורכב מ

 ArcGIS – מרחבי למיקום נתונים מסדי בין חיבור המאפשרת גיאוגרפית מידע מערכת. 

 Microsoft Access – בהתאמה נבנה המידע מאגר. נתונים מסדי של וארגון לבנייה תוכנה 

 . האתר ולכרטיס לסוקר לשאלון

 חברת של חדשה אינטרנטית בפלטפורמה נערכה הנתונים קליטתESRI  סוקר לכל שאפשרה 

 ArcGIS) הסקר של הנתונים למאגר ישירות, הנייד הטלפון או האישי המחשב דרך נתונים להזין

Explorer Online). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14
 . הספר האדום של החולייתנים בישראל. רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע.2002דולב, ע., פרבולוצקי, א.  

. רשות הטבע והגנים, 1998-1991מינים נדירים ובסכנת הכחדה. אטלס מפות ודו"חות . צמחי הבר בישראל, 2002ציונית, ג. 
 רת"ם.

 כרך א'. רשות הטבע והגנים. –. הספר האדום, צמחים בסכנת הכחדה בישראל 2007שמידע, א., פולק, ג., 
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 ESRIבמערכת  : דוגמא למערכת איסוף הנתונים5תמונה 

 

 . כרטיס האתר3.2.6

 כרטיס האתר מורכב משישה חלקים מרכזיים:

מידע המתאר את מיקום וסביבת האתר, אפיון השטח והיבטים סביבתיים כגון  1עמ' 

 תשתיות ומטרדים. ,נגישות, קשר עם אתרים סמוכים

מפורטות מצאי כללי של הצומח והחי באתר, מידע סטטוטורי עפ"י תכניות  2עמ' 

מטרים  500-כשל עד במרחק וסדות חינוך ומידע על מ מופקדות ומאושרות

 ספר, מכללות, אוניברסיטאות(.-)בתי מהאתר

 פנורמה ופריטים נבחרים.תמונות תמונות מייצגות של המצאי באתר:  3עמ' 

זיים, מערכות צומח, קליטת קהל ומטרדים באתר והצגתם פירוט ממצאים מרכ 4עמ' 

 על גבי תצלום אוויר.

 .(לעמוד אחד ברמע תגולשהתצוגה לעיתים )רשימת בעלי החיים שנצפו באתר  5עמ' 

רשימה מלאה של הצמחים שנצפו באתר, כאשר ברשימה הובלטו צמחים  6עמ' 

נדירים, אנדמיים, מוגנים וצמחים פולשים, כיוון שהבלטתם יכולה לעודד פעילות 

 .(גם רשימות אלו גולשות לרוב מעבר לעמוד אחד)לניהול האתר ובשמירתו. 
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 . סקרים נושאיים נוספים3.2.7

 

 בחלק ידי מומחים, תוצאותיהם מוצגות-ים נושאיים נוספים עלסקרממצאי הסקר נערכו מספר  להשלמת

 מסמך זה.של  4

 :שבוצעוהסקרים הנוספים 

 יעל אולק, אוניברסיטת חיפה ומכללת אורנים. נערך ע"י –דיגום זוחלים  .1

 נערך ע"י יצחק כהן, החלה"ט. -דיגום צפרות וקינון .2

 מרכז יונקים, החלה"ט. שמוליק יידוב ועידן טלמון, נערך ע"י –דיגום יונקים  .3

 .אלון טולדו נערך ע"י –דיגום פרפרים  .4

 זוהר ינאי, אוניברסיטת ת"א. נערך ע"י –דיגום בתי גידול לחים  .5

 . רייסנר -קורןענבל  נערך ע"י –סקירת מידע תכנוני אודות אתרי הטבע  .6
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 . ממצאים מרכזיים4

 

 נס ציונה. אפיון מערכות הצומח ב4.1

 יחידות צומח. 4.1.1

)פוליגונים( הנבדלות זו מזו בהרכב, צפיפות וגובה הצומח.  15יחידות שטח 255 -אתרי הסקר חולקו ל 32

היחידות הוגבלו לגודל מינימלי של שלושה דונם, למעט מקרים בודדים בהם הוגדרו שטחים קטנים יותר. 

כאשר במרבית השטחים בהם גדל צומח טבעי, הוגדר , שונים טיפוסי צומח 86אלו הוגדרו  יחידותב

טיפוס צומח שונה וייחודי לכל יחידת שטח. ההבדלים בין טיפוסי צומח דומים, בדרך כלל נובעים משוני 

 14 -ל האל טיפוסי צומחלשם הנוחות, קובצו במינים השליטים, או בצפיפות צורות החיים המעוצות. 

וכנראה גם תפקוד  מאפיינים משותפים כם טיפוסים שונים בעליהמאגדים בתו ,טיפוסי צומח מוכללים

שמים  ה. מאפיינים אל(של הסקר  GIS-אקולוגי דומה )טיפוסי הצומח המפורטים מופיעים בשכבת ה

, צומח עשבוני, חישת קנים ועוד( וכן על אופי בית שיחייהדגש על אופי, גובה וצפיפות הצומח )חורשה, 

 בתה טבעיתאו  פרדס נטוש, שיחייה, נטועה גינון עירוני, גידולי שדה, חורשהמופר, או  הגידול )מפותח

ועוד(. מיפוי זה מאפשר הערכה כמותית של תצורות צומח שונות, והבלטה של תצורות נדירות ברמה 

מכלל שטח הסקר, שטחם בדונם  יםאחוזבמקומית ולאומית. להלן פירוט הטיפוסים, תוך פירוט שטחם 

 מיוחדות או נדירות(. ידות הצומח שמופו מכל סוג )מודגשות יחידות צומח ופירוט מספר יח

 

  המוכללים הצומח טיפוסי: 3 טבלה

מכלל שטח  % מספר יחידות טיפוס צומח מוכלל מס'

 הסקר

 שטח בדונם

 53.1 0.6% 9 (ראה הערת שוליים) בנוישטח  *

 477.1 5.4% 34 מפותחאו מופרשטח  1

 268.5 3% 11 גינון עירוני 2

 92.1 1% 9 גינון עירוני עם צומח מקומי/מסורתי 3

                                                           
15
בהן כמעט ואין צומח כלל  ,ותקטנאלו יחידות שטח  -"בנוייחידות שטח כ"שטח  9היחידות הוגדרו  255מתוך בחלוקה הנ"ל,  

יחידות אלו לא אתרי הטבע. . ככלל, שטחים בנויים לא נכללו בתחומי )לרוב כבישים או מבנים( אשר נמצאות בתוך הפוליגון
 מקבלות התייחסות בפרק זה.



40 
 

מכלל שטח  % מספר יחידות טיפוס צומח מוכלל מס'

 הסקר

 שטח בדונם

 2628.5 29.8% 21 גידולי שדה 4

 1339 15.2% 36 מעובדפרדס/מטע/כרם  5

 727.7 8.3% 32 נטושפרדס/מטע/כרם  6

 674.9 7.6% 19 פרדס נטוש עם צומח טבעי עשיר 7

 1159.9 13.1% 43 מעזבותצומח  8

 406.7 4.6% 10 צומח טבעי עשירצומח מעזבות עם כתמי  9

 27.7 0.3% 3 שיטה כחלחלהחורש בשלטון  10

 101.7 1.2% 8 בית גידול לח 11

 56.8 0.7% 4 צומח חמרה עשבוני עשיר 12

 144.3 1.6% 4 חורשה עם צומח טבעי עשיר 13

 669.6 7.6% 12 בתת/שיחיית כורכר טבעית 14

 

 :בתי גידול מלאכותייםהינם שטחים שהצמחייה הדומיננטית בהם מאפיינת  משטחי הסקר 55.3% -כ

או שטחים מופרים מאוד: חקלאות אינטנסיבית, גינון עירוני, שטחים בנויים  ,המינים בהם זרים מרבית

מחצית מבין כמעט משטחי הסקר הינן שטחים טבעיים.  44.7%ריכוזי צמחייה פולשת. ו ופריםומ

כל שנה, או עברו צומח שעוברים הפרות  י( שייכים לטיפוסמשטחי הסקר 21.4%השטחים הטבעיים )

פרדס שננטש , עזב, שטח מיושר שנשלא נזרע אך נקצר כל שנהלמשל: שדה הפרות עד לא מזמן, 

מאפיין השפעת אדם גבוהה  בבתי גידול אלהמרבית החי והצומח  לאחרונה, שדה שננטש לאחרונה ועוד.

באזור טרם ההפרה הראשונית. בנוסף,  ושהי , מאפיין את בתי גידול הטבעייםרק מיעוטו, אם בכללו

 מערומי פסולת בניין )כולל אסבסט( ואשפה. לעיתים אף מינים פולשים רבים ו הלרוב, מצויים בשטחים אל

אלו  טיפוסיםהכולל של  ם, שטחהראויות להגנה יםו/או נדיר יםמיוחד טיפוסי צומחכתצורות הוגדרו  6

ייצוג לבתי הגידול המיוחדים  יםנותנ האל טיפוסים מכלל שטח הסקר. 23.3% -דונם שהם כ 2,054הוא 

חמרה. הקרקעות וצומח  בתי גידול לחים למיניהםהצומח הטבעי של גבעות הכורכר, שבשטח העיר: 

מכלל תחום השיפוט של  13.1%-משטח הסקר שהם כ 23.3% -אולם שטחם הכולל מהווה כאמור רק כ
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. לכן, האל טיפוסיםיחידות השונות של רבות מהבין קיים קיטוע גיאוגרפי משמעותי בנוסף,  .העיר

"פחות" איכותיים )צומח מעזבות, חקלאות אינטנסיבית וכו'( מעט משמעותם וחשיבותם של השטחים ה

. היא בשמירה על שטחים פתוחים המהווים "מסדרונות אקולוגיים" המגשרים בין בתי הגידול האיכותיים

יהיה אשר בעזרת ממשק שיקום אקולוגי ניתן  ,משמרים מאגר שטחים פתוחים הכמו כן, שטחים אל

פנאי ונופש. פעילויות חי והצומח והן לעבור ההן  -עתידלהפוך אותם לאיכותיים, עשירים וערכיים יותר ב

 שימורו.קבלת החלטה על פיתוחו או  טרם ,כן מוצע לבחון לגופו כל שטח שסווג בהגדרות אלו על

 

 תחום הסקראחוזים מב : התפלגות טיפוסי הצומח המוכללים1 איור

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

 התפלגות טיפוסי הצומח באחוזים משטח הסקר
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 (צפון) 1 חלק, מוכללים צומח טיפוסי: 5 מפה
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 (דרום) 2 חלק, מוכללים צומח טיפוסי: 6 מפה
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 פירוט תיאור טיפוסי הצומח המוכללים

 תיאור טיפוסי הצומח המוכללים בתחום הסקר: להלן

 מפותחאו  מופרשטח א. 

בחלקם מצמחייה.  נחשפוסיווג זה מתייחס לשטחים בהם בוצעו עבודות עפר או בנייה בהיקף נרחב, והם 

, דוגמאת: מעוג כרתי, קיקיון מצוי וגדילן רודרליים(מעזבות ) הצמחייה מתחדשת והרכבה הוא של מיני

מצוי. בחלקם, השטח כמעט חשוף מצמחייה. בנוסף, לעיתים סיווג זה מתייחס למתחמים בנויים בתוך 

ככלל, שטחים שטחים חקלאיים )מבנים חקלאיים גדולים, או מספר מבנים קטנים צמודים זה לזה(. 

 בנויים לא נכללו בתחומי הפוליגונים.

 עירוניב. גינון 

סיווג זה מתייחס לשטחים המשמשים לרוב כפארקים עירוניים. הצמחייה בשטחים אלו מבוססת על עצים 

תרבותיים נטועים, בגובה ובצפיפות משתנים, ולא ניתן לזהות קשר ישיר בין העצים השכיחים בשטח ובין 

אלו מתקיימת השקייה קיצית, או כיסוי השטח ע"י דשא,  שטחיםבהצמחייה העשבונית )אם קיימת(. 

 המקשים על קיומם של צמחי בר מקומיים.

                                              גן המייסדים :6 תמונה

       

 מסורתיאו  גינון עירוני עם צומח מקומי. ג

אינטנסיבי, אך הרכב הצומח מתבסס ברובו על עצי מתקיים גינון עירוני  בהםבסיווג זה הוגדרו שטחים 

ורן כגון: א) ישראל-ארץ או צמחי (מיש דרומיו רימון, תות, חרובזית, תאנה, כגון: בוסתן מסורתיים )

, בהם  26יוצאי דופן הם שטחים באתר  (.שיזף מצוי, ברוש מצוי, הרדוף הנחלים ו, כליל החורשירושלים

שילוב בין חורשה כולל העץ השולט הוא פיקוס שאינו מקומי, אך קיימים גם עצי בוסתן ואופי הגינון 

 בוסתן קטן בבית העלמין: 7תמונה 
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רצועת גינון בצד המערבי ב -1לבוסתן. שטח הבולט בהרכב הצומח העשיר והמקומי קיים במזרח אתר 

 .423של כביש 

 . גידולי שדהד

. מגוון אדמה-, לרוב חיטה או תפוחם פעילים של גידולים עשבונייםסיווג זה מתייחס לשטחים חקלאיי

דל ומתרכז בעיקר בשולי השדות. כמו כן ניתן למצוא צמחי בר  נוה הועושר מיני צמחי הבר בשטחים אל

 .בעונות בהן השדה אינו מעובד ,קלאיבכלל המרחב הח

     (5)אתר פרדס מעובד מזרחית לרחוב הגיא :8 תמונה

       

 

 כרם מעובדאו  מטעאו  . פרדסה

אך גם  ,גם סיווג זה מתייחס לשטחים חקלאיים פעילים, אולם מדובר בצומח מעוצה, בעיקר הדרים

שגדלים משנה את הרכב מיני הבר הועוד. אלו הם גידולי שלחין )עם השקייה(, עובדה  רימוניםזיתים, 

המרוכז בעיקר בצידי דרכים ותעלות ניקוז. כמו  ,, אך גם כאן מדובר בעושר ומגוון מינים דלהבשטחים אל

 .כן במקרים רבים הצומח העשבוני עובר ריסוס בקוטלי עשבים

 כרם נטושאו  מטעאו  . פרדסו

חקלאי שעיבודם הופסק לפני שנים אחדות. הגידול המדובר בשטחים חקלאיים עם צומח מעוצה 

)המשתנה בהתאם למקום( הוא עדיין העץ הבולט בשטח, אולם סביבו מתפשטים צמחי בר וצמחים 

(. בהעדר יכולת רבייה עצמאית של , דוחן קיפח וצמחי מעזבות נוספיםפולשים )במיוחד לנטנה ססגונית

משתנות בר הגידול החקלאי הנטוע, הוא יתנוון בהדרגה. הפרופורציות בין צמחים פולשים ובין צמחי 

  בין האתרים השונים. באופן ניכר

 (1פון לרחוב ירושלים )אתר מצ: שדות 9תמונה 
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                  (9)אתר  רחוב עדןליד  פרדס נטוש :10 תמונה

       

 

 עם צומח טבעי עשיר . פרדס נטושז

מדובר  .לייחדו ולהבליטודומה לטיפוס הקודם, אך עקב הרכב המינים העשיר הוחלט הזהו טיפוס צומח 

רוב ההדרים התנוונו  -בפרדסים שננטשו לפי שנים רבות יחסית ושרידיהם כבר כמעט ולא נראים בשטח

המורכב משילוב  ,וכוסו בשיחים )בעיקר לנטנה ססגונית ושרביטן ריסני( וביניהם גדל צומח עשבוני ברובו

י )חמרה או כורכר(. במרבית שטחים אלה בין צמחי מעזבות וצמחיים מקומיים של בית הגידול המקור

היקפו של טיפוס זה בתחום אותרו מינים נדירים, ועושר הצומח דומה לשטחים הלא חקלאיים הסמוכים. 

-ל שטחים בריבשל היותו "מאגר" ש גם הוגדר כטיפוס מיוחד הראוי להגנהדונם, והוא  675 -הסקר כ

  יותר.שיכול להחזירם למצב טבעי ועשיר עוד שיקום 

 . צומח מעזבותח

לרוב מדובר בשטחים בהם היו גידולי שדה,  -חים חקלאיים שעיבודם הופסקמעזבות מייצגות לרוב שט

במעזבות הצומח השולט הוא לרוב עשבוני )רובו מטעים שנעקרו. או  כרמיםאו  שטחי פרדסיםאך גם ב

בעיקר בצידי דרכים(. הצמחים חלוף( ובמקרים רבים קיימים ריכוזים פזורים של עצים פולשים )-בן

חרצית עטורה, צנון מצוי, סביון  , כגון:גידול מופרים-בתיהעיקריים והבולטים הם צמחי בר הקשורים ל

כגון: קיקיון מצוי, שיטה כמו גם מינים פולשים רבים, צובא ועוד. -אביבי, שעורת התבור, דורת ארם

מוצאים לעיתים כתמים של צומח חמרה עשבוני  ים אלו. בשטחוטיונית החולות סולנום זיתני, כחלחלה

גידול מופרים, כגון: -עשיר יותר ואף מספר מינים "אדומים" )מינים בסכנת הכחדה( ש"מסתדרים" עם בתי

  חוחן קרדני, גלונית פלשתית וקחוון פלשתי.

 

 (21)אתר  פרדס נטוש עם צומח עשיר: 11תמונה 
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 עם כתמי צומח טבעי עשיר . צומח מעזבותט

גם בטיפוס זה, בדומה לטיפוס 'פרדס נטוש עם צומח טבעי עשיר', מדובר בשטחים שיוחדו והובלטו 

מוצאים, לצד  ים אלהבשטח שאותר בהם.הרכב המינים העשיר של במהטיפוס 'צומח מעזבות' הדומה 

צמחי המעזבות, כתמים משמעותיים של צומח חמרה ובתות עשיר. כולל אוכלוסיות משמעותיות של 

ארצית ברמה מינים "אדומים" )מינים בסכנת הכחדה(, כגון: שרוכנית החוף וקחוון פלשתי ומינים נדירים )

של  בשל גודלם הקטן עמוד.-וס דקיק וטופח ארךאו מקומית(, כגון: תלתן פלשתי, תלתן בלוטי, לוט

הוגדר כטיפוס  טיפוס זה)פחות משלושה דונם( הם לא הוגדרו כטיפוס בפני עצמו. גם  כתמים אלו

 .מיוחד הראוי להגנה

 שיטה כחלחלהי. חורש בשלטון 

ת במקרה זה מדובר על שטח חקלאי שעיבודו הופסק, או שטח שעבר הפרה וכיום הצמחייה הדומיננטי

הנוטה ליצור ללא התערבות  . מיןשיטה כחלחלה בשלטון המין הפולש האגרסיבי בו הינה צמחייה פולשת

. לעיתים קרובות מלווים אותה שני מינים פולשים נוספים: , ועני במיוחד במיניםנוף של חורש סגור

הדוחק מינים עשבוניים  ,שנתי-עשבוני רב -עץ נמוך קוצני ביותר וחמציץ נטויאו  שיח -פרקינסוניה שיכנית

דונם(, הוחלט להבליטם בטיפוס צומח  28-למרות היקפם הקטן של שטחים אלו בעיר )פחות ממקומיים. 

עצי שיטה כחלחלה רבים כתמי ניתן לראות נפרד עקב פוטנציאל ההתפשטות של המין הפולש. כמו כן, 

מצב זה יסם כטיפוס צומח נפרד. פשר להכניכתמים בגודל שלא אבשטחי המעזבות וצידי הדרכים בעיר, 

וניתן לטיפול יעיל ופשוט יחסית כל עוד הכתם קטן. חלק גדול מכתמים אלה מופיע בשכבת  ורש טיפולד

 .של הסקר GIS-בסיס המידע בה"מפגעים" ב

: צומח מעזבות אופייני 12תמונה 

 (23)אתר  צפונית לרחוב המאה ואחד

עלים וצומח -תורמוס צר: 13תמונה 

מעזבות עשיר בין הרחובות ההדרים 

 (7)אתר  וויצמן
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       (20)אתר  שיטה כחלחלה באחו עיינות: 14 תמונה

       

 בית גידול לח. יא

השטחים מרוכזים מערבית  מרבית .בסיווג זה הוגדרו שטחים קטנים יחסית בתוך אתרי הטבע הגדולים

עובד  מנחל ביתמקטעים משמעותיים  ובנוסף נכלל(, 19-20, אתרים )אחו עיינות וסביבותיו 42לכביש 

א והאתר הבולט בטיפוס זה ה. (21)אתר  וחישת קנים קטנה בשטח גבעות הכורכר (17-ו 8אתרים )

ערכי טבע חשובים וייחודיים בקנה מידה ארצי. זהו מצויים בו  ,שטח לח או מוצף עונתית", אחו עיינות"

שנתי )למעט שטחים בהם מתבצע חריש כל שנה ובהם רוב הצומח -טיפוס המתאפיין בצומח עשבוני רב

אותרו מספר מינים  ,כמו כןטל קדוש ושוש קוצני(. שיח )דוגמאת פ-ומעט שיחים ובנישנתי( -הוא חד

מיאגרון אזון, דוגון ירושלמי, המתקיימים בבית גידול זה, כגון: ו"אדומים" )מינים בסכנת הכחדה( נדירים 

מחוץ למתחם אחו עיינות אותרו מעט מינים נדירים בבתי הגידול הלחים ודמסון כוכבני.  בקיה עדינה

נדירים בולטים בנחל בית עובד: גומא הפרקים, אספסת הגליל ותלתן רפה.  .ועיקרם חישות עבקנה שכיח

בהם שרד צומח טבעי )הן ברמה המקומית והן ברמה  ,בתי הגידול הלחיםל נדירותם הגבוהה של שב

  טיפוס זה הוגדר כטיפוס מיוחד הראוי להגנה.הארצית(, זהו אחד מטיפוסי הצומח החשובים לשימור. 

 עשיר וני. צומח חמרה עשביב

קרקעות מינים אופייניים ל םהכאשר רוב המינים הדומיננטיים בשטח אזורים הנשלטים ע"י צומח עשבוני, 

גידול מופרים, אך גם מספר -. בין מינים אלו ניתן למצוא מינים שכיחים שחלקם מאפיינים בתיחמרה

חסידה -שור מגובבת ומקור-מינים נדירים או אנדמיים. בין המינים השכיחים בולטים: כרוב החוף, לשון

 מרבית ישראלי. -מפוצל. בין הנדירים או אנדמיים בולטים: קחוון פלשתי, פשתנית יפו ותורמוס ארץ

. מדובר על שום קצרכגון חילף החולות ו ,שנתיים-שנתיים, אך יש בו גם מינים רב-המינים בשטח הם חד

לבית גידול ולכן הופכים נדירים יותר ויותר שטחים עשירים יחסית במגוון מיני צמחים, חלקם ייחודיים 

חשוב לציין שכל . (קחווניתו )בעיקר של פרג בארץ. בחלק משטחים אלו מתקיימים מרבדי פריחה עונתיים

 (19)אתר  שלולית חורף דרומית לעיינות: 15תמונה 
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השטחים שהוגדרו תחת טיפוס זה הם שטחים מופרים, שטחים חקלאיים שחלקם עזובים וחלקם נקצרים 

ואולי אף מעובדים מפעם לפעם. עקב התאמת עמקי החמרה לחקלאות ולבנייה, לא נותרו בשטח נס 

, אלא רק שטחי חקלאות עזובים בהם שלא עברו הפרותציונה )וכמעט בכלל בארץ( שטחי חמרה טבעיים 

בגלל נדירותם הגבוהה של שטחי החמרה, זהו אחד מטיפוסי לק מהצומח הטבעי הצליח להשתקם. ח

כתמים קטנים של טיפוס זה  טיפוס זה הוגדר כטיפוס מיוחד הראוי להגנה.הצומח החשובים לשימור. 

 נמצאים גם בשטחים שסווגו בטיפוסי צומח גדולים יותר.

   (13)אתר  פריחה מדרום לטירת שלוםמרבד : 16תמונה 

     

 חורשה עם צומח טבעי עשיר. יג

שיחיית ה או הסיבה שטיפוס מוכלל זה הופרד משני הטיפוסים הטבעיים לאיזור )צומח חמרה עשבוני ובת

נטועים  כורכר טבעית( היא נוכחות העצים הנטועים בשטחו. במבט שטחי, חורשות אלו נראות כשטחים

בחורשות אלו,  )הצמחייה שתחת העצים( היער-ולא איכותיים מבחינת מגוון המינים. אך צומח תת

מפותח ומייצג ברובו את בית הגידול הטבעי שקיים באיזור למרות העצים הנטועים. הדוגמאות הבולטות 

 לכפר אהרוןוחורשה קטנה על גבעה ממערב ( 3)אתר ביותר הן חורשת פארק האופניים במזרח העיר 

. בחורשת פארק האופניים התגלה צומח חמרה עשבוני עשיר ביותר ובו מספר מינים בסכנת (17)אתר 

וזהו האתר הדרומי ביותר בו ידוע שהם גדלים )ערבז החוף וקיטה סוככנית(. )מינים "אדומים"( הכחדה 

צומח האופיניים בחורשה שממערב לכפר אהרון גדלה תחת האיקליפטוסים שיחייה טבעית עם מיני 

לגבעות הכורכר, ביניהם אותר גיאופיט בסכנת הכחדה חמורה שזהו אחד מהאתרים הבודדים שבו הוא 

, בין היתר בשל גילויים טיפוס זה הוגדר כטיפוס מיוחד הראוי להגנה גדל בכל העולם )שום עקרון(.

 .מרשימים אלו

 

 (3)אתר  חורשת פארק האופניים: 17תמונה 
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 (21)אתר  אירוס הארגמן בגבעות הכורכר: 18תמונה 

     

 שיחיית כורכר טבעיתו ה אבת. יד

 הוגדרו (14)אתר  וחלק נכבד מגבעות טירת שלום( 21)אתר מרבית שטח "גן לאומי גבעות הכורכר" 

מלבד שני מוקדים עיקריים אלה, אותרו עוד מספר משארי כורכר, טבעיים פחות . תחת טיפוס מוכלל זה

שלום ומערבית לכפר אהרון(. טיפוס זה מייצג  או יותר, שגם כן נכנסו תחת הגדרה זו )רובם בסובב טירת

שביניהם צומח עשבוני עשיר  ,שיח-המורכב ממגוון שיחים ובני ,את הצומח האופייני לגבעות הכורכר

שבחלק קטן מהן אין כמעט צומח עשבוני בגלל הרכב המסלע הייחודי(.  ,שוני בין הגבעות השונותקיים )

מדבר, קידה שעירה, מתנן שעיר, קורנית מקורקפת, שמשון השיח הבולטים הם: רותם ה-השיחים ובני

מינים בסכנת הכחדה )מינים "אדומים"( ועוד  8-סגלגל, לוטם מרווני ועוד. כמו כן, אותרו לא פחות מ

בגלל מספר מינים נדירים, בהם בולטים: אירוס הארגמן, אזוביון דגול, שמשונית הטיפין וזהבית שרונית. 

, זהו אחד מטיפוסי הצומח החשובים לשימור. רכר בהן השתמר הצומח הטבעיגבעות הכושל  ןנדירות

 טיפוס זה הוגדר כטיפוס מיוחד הראוי להגנה.
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 . עושר מיני הצמחים4.1.2

בחודשי  -אתר טבעבמהלך כל שלבי סקר השטח בוצע רישום של מיני הצמחים הטבעיים שנצפו בכל 

ם הטבעיים בחתך מרכזי מכל פוליגון ובחודשי הקיץ בוצע רישום מפורט של כל מיני הצמחי 2016אביב 

באביב. המינים  ,או פחות בולטים ,נרשמו מיני צמחים שבולטים בעונות אלו ונעדרים 2016של והסתיו 

קיימא ללא -ישראל ומינים זרים שמקיימים אוכלוסיות בנות-שנרשמו כוללים את מיני הבר של ארץ

ר של הארץ, חלק ממינים אלו מוגדרים "מינים פולשים" התערבות האדם והוכנסו לרשימת צמחי הב

 רץ ישראל(. חשוב לציין שישנם מספר מינים מקומיים לא4.3סעיף  פרק צמחים פולשיםפירוט ב)

אך לא גדלים בה  ,(אורן ירושליםו הדס מצוינזרעו בעיר )לדוגמא: או  נשתלואו  שמשמשים לנוי ולכן נטעו

מינים אלו נכללו ברשימה. המינים שלא נרשמו הם מיני תרבות מובהקים שתלויים לחלוטין  -באופן טבעי

, קיימא בארץ. לדוגמא: מיני עצי פיקוס שונים-בהתערבות וטיפול מצד האדם בכדי לשמר אוכלוסיות בנות

לעיתים לשרוד גם ללא תוספת  אשר פרטים בודדים שלהם מסוגליםעופרית הכף, בוגנביליה ועוד, 

 השקייה ודישון, אך אינם מסוגלים להתרבות ולהתפשט באופן עצמאי.

חלקם מינים זרים  כאמור,מיני צמחי בר, אשר  562 ציונה -נסבבסך הכל, במסגרת סקר זה נרשמו 

-נסבשגדלים  מינים הם מיני בר מקומיים 457נטועים. מתוכם או  שתוליםאו  וחלקם מיני בר זרועים

מינים מקומיים מעט פולשים ואו  המינים הנותרים הם ברובם מינים גרים 105 -באופן טבעיציונה 

אך לא גדלים בשטח העיר באופן טבעי. לעושר מינים  ,שמשמשים בגינון או חקלאות מסורתיתלישראל 

צמיחה בהם ומתאפשרת  ,זה תורמים בעיקר האתרים בהם אין גינון עירוני או חקלאות אינטנסיבית

חורשת פארק , (21)אתר  גן לאומי גבעות הכורכרהאתרים הבולטים הם:  .והתבססות של צמחי בר

 .(19-20)אתרים  ואחו עיינות וסביבותיו (14(, גבעות הכורכר הדרומיות )אתר 3)אתר  האופניים

 (12)אתר  תלתן בלוטי ממערב לבית העלמין: 19 תמונה
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 :לבתי הגידול העיקריים הקיימים בעירפי זיקתם -סיווג מיני המצחים על

, חלוקה שנותנת מושג גידול השונים אשר קיימים בעירהניתן לחלק ע"פ זיקה לבתי  את מיני הצמחים

ממנה ניתן להשליך לרוב על עושר, מגוון ורמת  -בכללובעיר לגבי הרכב המינים באתרים השונים 

שונה מבית  ,הגידול בו אותר המין בשטח העירשימורם של אתרי הטבע השונים בעיר. לעיתים בית 

 המין סווג לפי בית הגידול בו נצפה בעיר. ,הגידול העיקרי של המין בשאר הארץ, במקרה כזה

 מופריםאו  מופרעיםאו  מלאכותיים גידול-בתי

בקטגוריה זאת נכנסים  , מינים נטועים.שדותכבישים ושולי מיני מעזבות ובחקלאות וגינון, רעים" עשבים "

שקשורים  הזרים, אך גם מספר לא מבוטל של מינים מקומייםהמכריע של רוב הכל המינים הפולשים ו

 חלב מפושק.-נץ -לבית גידול זה. למשל: חרצית עטורה, גדילן מצוי ואף המין הנדיר

 לישראל מקומייםאו  מסורתיים תרבות צמחי

מיני צמחים )לרוב עצים( שהמצאותם בעיר קשורה באדם. הן בגינון גידול, אלא קובץ -סיווג זה אינו בית

מסיווג בתי הגידול המופרים  המודרני והן בשרידי בוסתנים וגינון מסורתי. הוחלט להפריד מינים אל

חלק מנוף הארץ. לכן, לא לשכבר הפך מזמן  ,)לעיל( עקב חשיבותם המסורתית לחקלאות וגינון מקומי

בגינון  הגידול מופרים, אלא דווקא להבליטם ולעודד שימוש במינים אל-כמינים של בתי נכון בעינינו לסווגם

 ושקמה.  שקדעירוני. מינים לדוגמא: זית, חרוב, 

 יםגידול לח-תיב

הגידול הלחים נדירים מאוד בשטח העיר -בתי קרקעות כבדות לחות.ו ברכות חורף, צמחי גדות נחלים

מינים ה. חלק גדול מ(19-20)אתרים  עיינות ואחו (17-ו 8)אתרים  נחל בית עובדבעיקרם ו -ציונה-נס

נדירים, גם ברמה הארצית )כולל שלושה מינים בסכנת הכחדה( וגם ברמה  המאפיינים בית גידול זה

אפר -ובן )נדיר מאוד מקומית( , גומא הפרקים)בסכנת הכחדה( המקומית. מינים לדוגמא: דוגון ירושלמי

 .ית ונדיר מאוד מקומית()נדיר למדי ארצ מצוי

 חמרהאו  חולותאו  בתות

שהמשותף  ,קרקעות חוליות, אך גם מספר מינים שלא קשורים לקרקעות חוליותצמחים המאפיינים לרוב 

גידול טבעיים ופתוחים בעלי נוף נמוך ועשבוני ברובו )בתות פתוחות או -ביניהם הוא זיקתם לבתי

בעיקר  ,ציונה הן חוליות, אך גם מעט שטחי קרקעות סחףעשבוניות(. מרבית הקרקעות בשטח נס 

. 7( ובמערב אתר 17-ו 8)אתרים  לאורך תוואי נחל בית עובד(, 19-20)אתרים בסביבת אחו עיינות 

מינים בסכנת הכחדה. מינים לדוגמא:  8-, ביניהם לא פחות מעשבוניים המכריע של המינים הםרובם 

 עמוד, כתרון גלוני, תלתן בלוטי ותלתן פלשתי.-ח ארךהיפוכריס קירח )בסכנת הכחדה(, טופ
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 גבעות הכורכר

השיח שמכסים את רוב שטח -הגידול הטבעי העיקרי בשטח העיר. בסיווג זה בולטים השיחים ובני-בית

הגבעות, אך מלבדם קיימים גם צמחים עשבוניים רבים שנכנסו לסיווג זה. ההחלטה באם להכניס מין 

לא תמיד ברורה  ולעיתים  ,חמרהאו  חולותאו  ווג גבעות הכורכר או תחת בתותעשבוני מסויים תחת סי

אף מעט שרירותית. זאת מכיוון שגבעות הכורכר יוצרות קרקע ממוצא חולי הדומה בהרכבה לקרקעות 

החמרה או החמרה החולית שבעמקים. לכן, ההחלטה התקבלה ע"פ עיקר המקומות בהם אותר המין 

אותר לרוב )או רק( בגבעות הכורכר, או האם הוא אותר לרוב )או רק( בעמקי  האם המין -בשטח הסקר

מינים בסכנת הכחדה ועוד מספר מינים נדירים  8-החמרה השונים. גם לסיווג זה נכנסו לא פחות מ

, )בסכנת הכחדה( מלען ארוך-פרחי, סחלב השקיק, תלת-ארצית או מקומית. מינים לדוגמא: כספסף חד

 ושמשון אזוביוני.נת הכחדה( )בסכדבקת פלשת 

 גידולה-ע"פ בתיציונה -נסב יםמח: התפלגות מיני צ2 איור

 

הגידול -אולם, גם לבתי .הגידול הטבעיים-שעיקר עושר המינים מגיע מבתימהחלוקה הנ"ל ניתן ללמוד 

חלק המופרים תרומה נכבדת לעושר המינים וזאת בעיקר עקב שטחי החקלאות הרבים בתחום הסקר, ש

למגוון השטחים הטבעיים  נכבד מהם מוזנחים או עזובים. חשוב לציין שעל אף תרומתם האדירה של

ולכן  "איים" מבודדים בין שטחים בנויים ושטחי חקלאות המינים, מדובר בשטחים קטנים יחסית שרובם

 .עושר מינים שיש לשמר ולטפח -עושר המינים בנס ציונה גבוה ומגוון עושר מינים זה שברירי.

מוצגת לכל אתר טבע בנפרד חלוקת מיני הצמחים על פי זיקתם לבית גידול, לדוגמא: להלן  3באיור 

צמחי תרבות מסורתיים/מקומיים  5מאפיינים בית גידול מופרים,  83מינים, מתוכם  260תועדו  17באתר 

 ידול לחים.מינים מאפיינים בתי ג 9 -מאפיינים גבעות הכורכר ו 69מאפיינים בתות,  94לישראל, 

 (מינים 562כ "סה)גידול -פ בית"התפלגות מיני צמחים ע

 (מינים 176)מופרים /מופרעים/גידול מלאכותיים-בתי

 (מינים 21)מקומיים לישראל /צמחי תרבות מסורתיים

 (מינים 65)גידול לחים -בתי

 (מינים 191)חמרה /חולות/בתות

 (מינים 109)גבעות הכורכר 



54 
 

 

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 

 מספר מיני צמחים

 מספר אתר טבע

 גידול לחים-בתי

 גבעות הכורכר

 חמרה/חולות/בתות

 מקומיים לישראל/צמחי תרבות מסורתיים

 מופרים/מופרעים/גידול מלאכותיים-בתי

 באתרי הטבע השונים גידולה-ע"פ בתיציונה -נסב יםהתפלגות מיני צמח: 3איור 



55 
 

לכל אתר טבע עירוני מצורפת בכרטיסי האתר רשימה מפורטת של מיני צמחי הבר שנפצו בו. בטבלה 

מודגשים בירוק האתרים העשירים  .אתרובמפה הבאות נשווה את עושר המינים הכללי שנצפו בכל 

 ביותר ובכתום הדלים ביותר.

 אתר לפי הצמחים מיני עושר :4 טבלה

 צמחיםמספר מיני  שם האתר מספר האתר

 165 אליעזר וגבעת הצבר-שדות יד 1

 125 431מעזבות מזרחית לכביש  2

 134 חורשת פארק האופניים 3

 128 פרדסים ממזרח למסילת הרכבת 4

 129 פרדסי לב המושבה 5

 108 מעזבות סביוני נצר סירני 6

 102 מעזבות פארק המדע 7

 126 נחלת ראובן 8

 182 שדות ממזרח לכפר אהרון 9

 41 פרדס נווה הדר 10

 85 בית העלמין 11

 182 מזרח טירת שלום 12

 164 דרום -שדות טירת שלום 13

  244  גבעות טירת שלום 14

 157 פרדסי רחוב סנונית 15

 90 מערב -שדות טירת שלום 16

 260 פרדסי כפר אהרון 17

 125 42פרדסים ממזרח לכביש  18

 181 סובב אחו עיינות 19

 100 עיינותאחו  20

 270 גבעות הכורכר 21

 150 מערב -שדות רחוב המאה ואחד 22

 118 מזרח -שדות רחוב המאה ואחד 23

 138 גבעת התור 24

 40 גן גרנד קוויל 25

 71 גן המייסדים 26

 36 גן הזיתים מרגולין 27

 36 גבעת רחוב מכבי 28

 60 פארק גן רווה 29

*0 חורשת המכון הביולוגי 30  

 149 פרדסי רחוב מונטיפיורי 31

*0 גבעת רחוב הדרור 32  

 חורשת המכון הביולוגי וגבעת רחוב הדרור.בתוך מפורטת  ת צומחסקיר*לא התבצעה 
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 אתר לפי הצמחים מיני עושר: 7 מפה
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 מתוך רשימת המינים הכללית נבליט מיני צמחים אשר להם ערכיות מיוחדת: 

 מינים "אדומים" )בסכנת הכחדה( ומינים נדירים שאינם מוגדרים  -16מינים נדירים ארצית

 "אדומים". 

 נסאך המצאותם ב ,מינים אשר אינם מוגדרים נדירים ברמה הארצית -מינים נדירים מקומית-

שהפכו מצויים בבתי גידול טבעיים  רובם .(עיריוני צהובו גומא הפרקיםמיוחדת )למשל: ציונה 

קרקעות חמרה, בתי גידול ולא מצליחים להתקיים בבתי גידול מופרים. בעיקר מיני נדירים באזור 

בעבר וכמעט ונעלמו משטח הרבה יותר שהיו מצויים  ,גבעות כורכראו  לחים, אדמות עמוקות

 (.תלתן פלשתיו למשל: צבעוני ההריםהעיר )

 ציפורנית ו גם אם הם נפוצים )למשל: דרדר הקורים ,למינים אלו ערכיות גבוהה -מינים אנדמיים

ישראלית(, זאת מכיוון שתפוצם העולמית מצומצמת לאזור ארץ ישראל ולכן כל פגיעה בבתי -ארץ

ים כמעט מחצית מהמינים האנדמי סכנת את האוכלוסייה הכלל עולמית.הגידול שלהם בארץ מ

 שאותרו בעיר מוגדרים נדירים או "אדומים".

 או אנדמיים, אך ארצית הם אינם נדירים  ציונה-בנסרוב המינים המוגנים שנצפו  -מינים מוגנים

   .17והם מוגנים ע"פ חוק , רבים מהם נדירים מקומיתערכיותם לטבע העירוני גבוהה

 6 נספחמינים אלו מפורטים ב מההגדרות שלעיל. או יותרמינים העונים לאחת  106סה"כ נרשמו 

 .במסמך זה

 (3)אתר  מקומית. מצפון לחורשת פארק האופנייםברמה מוגן ונדיר מין : שרכרך ריחני, 20תמונה 

 

                                                           
16
 (יסם הודיסציונה )למשל: הדס מצוי ו-אזור נסלא נכללו מינים נדירים אשר נשתלו בעיר כצמחי גינון לא מקומיים ל 
17
 2005, אשר עודכן בשנת 1964חוק ערכי טבע מוגנים משנת  
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נשווה את עושר מיני הצמחים הנדירים/אנדמיים/מוגנים שנצפו  ים להלןהבא 8ובמפה  4 באיור ,5 בטבלה

 האתרים העשירים ביותר ובכתום הדלים ביותר.מודגשים בירוק  .אתרבכל 

  אתר לפי ,מוגנים או אנדמיים או נדירים צמחים : עושר מיני5טבלה 

 מספר מיני צמחים שם האתר מספר האתר

 15 אליעזר וגבעת הצבר-שדות יד 1

 11 431מעזבות מזרחית לכביש  2

 27 חורשת פארק האופניים 3

 9 פרדסים ממזרח למסילת הרכבת 4

 5 פרדסי לב המושבה 5

 6 מעזבות סביוני נצר סירני 6

 9 מעזבות פארק המדע 7

 7 נחלת ראובן 8

 20 שדות ממזרח לכפר אהרון 9

 0 פרדס נווה הדר 10

 6 בית העלמין 11

 21 מזרח טירת שלום 12

 14 דרום -שדות טירת שלום 13

 37 גבעות טירת שלום 14

 17 פרדסי רחוב סנונית 15

 2 מערב -שדות טירת שלום 16

 27 פרדסי כפר אהרון 17

 7 42פרדסים ממזרח לכביש  18

 15 סובב אחו עיינות 19

 19 אחו עיינות 20

 44 גבעות הכורכר 21

 15 מערב -שדות רחוב המאה ואחד 22

 6 מזרח -שדות רחוב המאה ואחד 23

 18 גבעת התור 24

 5 גן גרנד קוויל 25

 2 גן המייסדים 26

 1 גן הזיתים מרגולין 27

 4 גבעת רחוב מכבי 28

 2 פארק גן רווה 29

*0 חורשת המכון הביולוגי 30  

 21 פרדסי רחוב מונטיפיורי 31

*0 גבעת רחוב הדרור 32  

 חורשת המכון הביולוגי וגבעת רחוב הדרור.בתוך מפורטת *לא התבצעה סקירה 
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 באתרי הטבע השונים *מוגנים ע"פ סיווגםאו  אנדמייםאו  התפלגות מיני צמחים נדירים :4איור 

 יים, מוגנים.מינים שמתאימים ליותר מקטגוריה אחת סווגו בקטגוריה הראשונה המתאימה ע"פ הסדר הבא: בסכנת הכחדה, נדירים ארצית, נדירים מקומית, אנדמ*
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  אתר לפי מוגנים או אנדמיים או נדירים צמחים מיני עושר :8 מפה
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 השונים הטבע באתרי המינים עושר מהשוואת מסקנות

/אנדמיים/מוגנים: שלושת ן כללי קיימת התאמה טובה בין עושר המינים לבין כמות המינים הנדיריםופבא

נדירים/אנדמיים/מוגנים )אתרים האתרים העשירים ביותר במינים הם גם העשירים ביותר במינים 

בו עושר מינים ממוצע, אך עושר מינים  3אתר  -(, יוצאי דופן )אם כי לא בצורה קיצונית(14,17,21

 בו עושר מינים גובה ועושר נדירים/אנדמיים/מוגנים ממוצע. 1נדירים/אנדמיים/מוגנים גבוה ואתר 

ירים, אנדמיים, מוגנים, מאפיינים בתי גידול )כמה מהם נד הרכב המיניםמספר המינים הכללי ומהשוואת 

, ניתן לראות בבירור מספר אתרי טבע שבולטים בעושרם ומספר בין אתרי הטבע השונים טבעי מקומי(

 אתרי טבע שבולטים בדלותם:

 

 מפורטים להלן:האתרים הבולטים ביותר בעושרם, 

 גבעות הכורכר -21אתר 

או  נדירים 44מיני צמחים, מתוכם  270 תועדובאתר זה  אתר הטבע העשיר והמרשים ביותר בעיר:

גידול -מהמינים מייצגים בתי 75%בסכנת הכחדה. מעל  ,מינים "אדומים" 8בהם  ,מוגניםאו  אנדמיים

טבעיים )בעיקר כורכר וחמרה(. לעושר זה תורמת בראש ובראשונה העובדה שמדובר באתר גדול 

 .דונם 616 -טיפוסי צומח טבעיים עם מעט הפרותל תכסית שמרבית שטחו בש ,דונם 780 -יחסית

 טירת שלוםגבעות  -14אתר 

נדירים או  37מיני צמחים, מתוכם  244 ותועד. באתר זה 21עשיר ומרשים, כמעט כמו אתר אתר 

-מהמינים מייצגים בתי 70%בסכנת הכחדה. בנוסף, מעל  ,מינים "אדומים" 7בהם  אנדמיים או מוגנים,

שטח גבעות הכורכר בעלות צומח טבעי מצומצם  ,21יקר כורכר וחמרה(. לעומת אתר גידול טבעיים )בע

הרבה יותר ואת מרבית שטח האתר ממלא טיפוס הצומח 'פרדסים נטושים עם צומח טבעי עשיר'. גם 

בשטחי הכורכר הטבעיים, אך הוא מכיל גם מספר רב של מינים  כמעט כמו ,בטיפוס זה עושר מינים גבוה

 מינים שכמעט נעדרים לגמרי משטחי הכורכר הטבעיים. -זרים ופולשים יחד עם מיני מעזבות

 חורשת פארק האופניים -3אתר 

אתר ייחודי בעיר ובאזור, בו גדל צומח חמרה עשבוני עשיר תחת עצי האיקליפטוס. זהו האתר עם צומח 

החמרה העשיר והמיוחד ביותר בשטח העיר. למרות שמספר מיני הצמחים הכללי לא גבוה במיוחד, 

 27מיני צמחים, מתוכם  134 . באתר נמצאו בסה"כהרכבם ונדירותם משמעותיים הרבה יותר ממספרם

מהם נמצאו רק באתר זה(.  3מינים "אדומים" בסכנת הכחדה ) 5בהם  ,מוגניםאו  אנדמייםאו  נדירים
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חמרה(. זהו אתר קטן יחסית של קרקעות גידול טבעיים )בעיקר -מהמינים מייצגים בתי 75%בנוסף, מעל 

 בו טיפוס צומח אחד בלבד, אך מדובר בהרכב צומח ייחודי ונדיר מאוד בקנה מידה ארצי.

 אחו עיינות וסביבותיו -19-20 יםאתר

ת קרקעת סחף עמוקה. אלה האתרים אתרים ייחודיים בעיר ובאזור, בהם בתי גידול לחים על תשתי

מהווים שריד ה -שלוליות חורף ושטחים לחים עונתיתגידול של -בהם קיימים בתי היחידים בשטח העיר,

אלו שנותרו לרוב מקיימים מערכות צומח מופרות הלחים שנעלמו כמעט כולם מהאזור ) לבתי הגידול

. למרות שמספר מיני הצמחים הכללי אינו גבוה במיוחד, הרכבם ונדירותם משמעותיים הרבה יותר (מאוד

נדירים/אנדמיים/מוגנים בהם מין אחד "אדום" בסכנת  15מיני צמחים, מתוכם  181: 19אתר  -ממספרם

 2ים בהם נדירים/אנדמיים/מוגנ 19מיני צמחים, מתוכם  100: 20אתר מינים נדירים ארצית.  9 -הכחדה ו

גידול -מהמינים מייצגים בתי 75%מינים נדירים ארצית. בנוסף, מעל  9 -מינים "אדומים" בסכנת הכחדה ו

הפרות רבות )בעיקר חקלאיות( ומינים זרים  אלואתרים שבגידול לחים(. ראוי לציין -טבעיים )בעיקר בתי

 הפרות ומפגעים שמומלץ לסלקם. -ופולשים רבים

 הרוןפרדסי כפר א -17אתר 

מרבית האתר מכיל שטחים חקלאיים שחלק גדול מהם פעילים,  -כאן מדובר באתר בעל אופי שונה

לעושר הרב תורמים בעיקר מספר גבעות כורכר משאריות וקטע מנחל בית עובד, כמו גם גודלו של 

. מינים "אדומים" בסכנת הכחדה 4נדירים/אנדמיים/מוגנים בהם  27מיני צמחים, מתוכם  260האתר. 

 גידול טבעיים. -מהמינים מייצגים בתי 66%כאן, רק 

 

 מפורטים להלן:האתרים הבולטים ביותר בדלותם, 

 , פרדס נווה הדר10אתר 

 גידול מלאכותיים עם צומח דל.-אתר קטן מאוד בו רק בתי

 29, 27, 26, 25אתרים 

טבעי. מעט יוצא דופן הוא אתר גנים ציבוריים בהם גינון עירוני אינטנסיבי ולכן הרכב המינים בהם דל ולא 

 , גן גרנד קוויל, בו קיים אזור מצומצם בו תשתית של כורכר חשוף עליה מעט שרידי צומח טבעי.25

 , גבעת רחוב מכבי28אתר 

גבעת כורכר שרידית בראשה ברכת מים סגורה ועזובה. למרות עושר המינים הדל, כמעט ולא מתקיים 

על גבעה זו ממשק גנני ולכן בולטים בנוכחותם מספר מיני צמחים האופיניים לבית הגידול הטבעיים של 
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לט מין נדיר עלים. עוד בו-עקרב עגול-פרחי ועוקץ-גבעות הכורכר, כגון: אטד אירופי/החוף, כספסף חד

. האתר קטן מאוד ובעל הרבה הפרות, אך מללנית מצריתמאוד שבשטח הסקר נמצא רק באתר זה: 

 קיים בו פוטנציאל לא מבוטל לשיקום הצומח הטבעי בלב השטח המבונה.

 נבחרים בוטניים אתרים :9 מפה

 

 המלצות צומח כלליות. -5.3.1 סעיף, המלצות צומח כלליות מרוכזות בפרק ההמלצות
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 מיני צמחים נדירים ו"אדומים". 4.2

 . רקע4.2.1

מיני הצמחים ה"אדומים" הוגדרו ע"פ מספר קריטריונים כמיני הצמחים בעלי סכנת הכחדה חמורה 

-מינים שהם כ 414 ביותר. רשימת המינים ה"אדומים" הנכללים "בספר האדום" של ישראל כוללת

כבר נכחדו(. הקריטריונים אשר שימשו להגדרת  36צמחי הבר הגדלים בה )מתוכם מכלל מיני  17.5%

האנדמיות  ;ההסתברות לאובדן בית גידולו; נדירותו של הצמח :אדום" התבססו על"כמין  מין צמח

האם האוכלוסייה בארץ היא  ;ולשימוש אנושי טיףהאטרקטיביות לק ;קצב ההכחדה ;)הייחודיות לישראל(

עולמית )פריפריאליות(. קריטריונים אלה מבוטאים באופן מספרי ומשמשים גם ליצירת קצה התפוצה ה

  .18דירוג של מידת הסיכון לכל מין 

 הסקר המינים ה"אדומים" באזור

: "אדומים"מופיעים מספר גבוה במיוחד של מינים  באזור זה. נמצא בגלילת פלשת נס ציונהשטח העיר 

 118 -השרוןישנן רק שתי גלילות עם מספר מינים "אדומים" גבוה יותר:  .(23%) 414מתוך  95 -כ

  :סיבותמספר  באזור פלשת הגבוה "אדומים". למספר המינים המינים 98 -העליון-הגלילמינים, 

  גבעות כורכר, קרקעות חול  -בתי גידול חוליים : ונדירים בבתי גידול יחודיים העשירגלילות פלשת

 ואדמות סחף כבדות.ים גידול לח-, בתיוחמרה

  בבתי הגידול החוליים קיים אחוז גבוה יחסית של מינים אנדמיים, קריטריון המעלה את המספר

 האדום ובכך מעלה את מספר המינים האדומים.

 בתי הגידול הטבעיים נמצאים במגמת צמצום, הידרדרות  -איזור מיושב ומופר מאודמדובר ב

 וקיטוע מתמדת ורובם כבר לא קיימים.  

  עקב פעילות האדם  ,נמצאים בסכנת הכחדה נשקפת סכנה חמורה בעתיד שטרםגם למינים

 אינטנסיבית.

י גידול שהולכים ונעלמים ואיתם באופן כללי ניתן לומר שבתי הגידול הטבעיים האופיינים לפלשת הם בת

 החי והצומח האופייני להם. 

 נס ציונההקרקעות ב

ואלוביום רנדזינה )קרקעת גבעות הכורכר( -פרהסוגי קרקעות: חמרה,  הלושש יםמצויבתחום העיר 

 :(שבפרק המבואות 2)מפה חמרה וגלי 

                                                           
18
 , הצילו את המינים האדומים.51. מגזין "פנים", גליון 2010פולק, ג.  
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באתרים בהם עובר אפיק נחל בעיקר נמצא מצומצם ועיר אתרי הטבע ב)קרקעת סחף( ב שטח האלוביום

למעט אחו עיינות ומרכז ערוץ נחל בית עובד, על כל שטחי האלוביום . בית עובד ובאתרי אחו עיינות

חקלאות )פעילה או עזובה(. מכיוון שערוץ נחל בית עובד מופר מאוד, רק מתקיימת שבאתרי הטבע 

אחו עיינות, מתקיימת מערכת צומח בחלקים מאחו עיינות ובעוד מספר מצומצם של שטחים לחים סביב 

אופיינית לקרקעות אלו. אולם גם בשטחים מצומצמים אלו, עושר המינים גבוה ביותר והוא מכיל מינים 

 נדירים בקנה מידה ארצי.

השטח הוא חקלאי )פעיל או עזוב(, לכן  קרקעות החמרהתשתית של  על המצויים במרבית אתרי הטבע 

האתר היחיד בו עיקר הצומח מורכב ממיני  -שתית חמרה שאינן מופרותכמעט ואין מערכות צומח על ת

(, בו מגוון צומח ייחודי ונדיר בקנה מידה 3 מספר חמרה אופייניים הוא חורשת פארק האופניים )אתר

  כתמי צומח חמרה אופייני, אבל מרבית השטח מופר מאוד. מספרארצי. ביתר שטחי החמרה נמצאים 

ת את מספר בתי הגידול הטבעיים הגדול והמקיימ רנדזינה-ת פרהוקרקעות קיימעל גבעות הכורכר 

אינה מתאימה לחקלאות. אתרי הטבע העיקריים זו והמשמעותי ביותר בעיר, כנראה בגלל שקרקע 

(, פרדסי כפר אהרון 14 מספר גבעות טירת שלום )אתרהם: רנדזינה  -פרהוהגדולים בהם מצויה קרקע 

הוא  תועדש. באתרים אלו עושר המינים (21 מספר ( וגן לאומי גבעות הכורכר )אתר17 מספר )אתר

 מינים נדירים בקנה מידה ארצי. וכולל הגבוה ביותר

)מקווי המים  בתי הגידול הלחיםבתי הגידול שסבלו במידה הרבה ביותר מצמצום, הידרדרות וקיטוע הם 

כולל שטחי  –קרקעות סחף כבדות רכר במישור החוף( ו)כולל חמרה וכו בתי גידול חולייםלצורותיהם(, 

 48.2%שלושת בתי הגידול הללו תורמים יחד בראייה כלל ארצית, חקלאות מסורתית ושדות נטושים. 

(. אתרי הטבע 2011שמידע וחובריו ) 29.3%מהמינים האדומים בעוד שבכלל הצמחייה הם מהווים רק 

בתי גידול לחים )גבעות הכורכר ועמקי החמרה( אך גם מעט גידול חוליים -בעיקר בתיבעיר מקיימים: 

כל בתי הגידול שבשטח העיר הם בתי  ,כלומר .(אחו עיינות וסביבותיו, בית עובד)נחל וקרקעות כבדות 

 . )ברמה המקומית והארצית( מצמצום, הידרדרות וקיטוע נפגעיםועדיין  נפגעוגידול ש

   האדום"ע"פ "הספר ציונה -נסהמינים ה"אדומים" ב

ק"מ  1 מינים אדומים בשטחי העיר עד למרחק של 20בריכוז תצפיות מ"הספר האדום" ניתן למצוא 

 1965. התצפיות בספר מתחלקות לתצפיות עד (10מפה וב 7 נספחראה פירוט ב) 19מגבולות העיר

 1965 -וגם מ 1965)במקרה שנרשמו תצפיות גם עד  ללא שנה מדוייקת ,1965 -מאוחרות לולתצפיות 

 (. 1965 -מצויין בטבלה רק מ

                                                           
19
(. עקב 2011וכרך ב'  2007"הספר האדום" כולל ממצאים שנאספו מתחילת המאה הקודם ועד תאריך הוצאתו )כרך א'  

 .10ובמפה  7ק"מ( מתחום הסקר נכלל בנספח  1הישנים כל מין שנמצא במרחק סביר )עד  חוסר דיוק בנ.צ. של הממצאים
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 16-. מתוך המופיעים כנכחדים מהאזור( 4) מינים עוד קיימים באזור 16משוער שרק המינים  20ך מתו

ת המינים חמש)על פי הספר האדום  של נס ציונה וך תחום הקו הכחולבתמינים "אדומים" נמצאים  11

 מאוד אליו(. קרובים הנוספים 

 םממצאי. 4.2.2

  :שנתונים מהספר האדום( 11)לעומת  מינים "אדומים" 19בסקר הנוכחי אותרו  

 10 נמצאו בסקר הנוכחי.בספר האדום שמצויינים כגדלים בשטח העיר  11 -מתוך ה 

o אספסת החילזון -לא אותר בסקרבתוך שטח העיר בספר האדום  שמופיעאחד  רק מין. 

 חפש את המין בחורשת פארק האופניים.המשיך למומלץ ל

 3 נמצאו בסקר הנוכחי בתוך שטח העירל אך מחוץ ,סמוך כגדלים מופיעיםהמינים ה 5 ךמתו ,

  .(היפוכריס קירח, ציפורנית חופית, שרוכנית החוף)שטח העיר 

  חדשים שלא היו ידועים באזור:  "אדומים"מינים  6אותרו בסקר זה 

o אותרו מיאגרון אזון )עשרות מטרים מחוץ לשטח העיר( ו צידוני דוגון ירושלמי, ורד

 . ואותרו בשנית בסקר הנוכחי 20במתחם אחו עיינות לפני שנים בודדות

o  :אותרו לראשונה בסקר הנוכחי.  שום עקרוןוערבז החוף, קיטה סוככנית שלושה נוספים 

 11-מ הכחול של נס ציונהבתוך הקו עם הסקרים האחרונים עולה מספר המינים האדומים  יחד 

שאחד נמצא כמה עשרות מטרים , נתון בספר האדום ולא אותר( 1-אותרו בסקר ו 19) 20 -ל

 .מחוץ לגבלות העיר )ורד צידוני( ורק אחד לא אותר בסקר הנוכחי )אספסת החילזון(

  לגבולות מהם מצויינים מחוץ  3המינים הנכחדים לא אותר בסקר הנוכחי, אולם  4אף אחד מבין

אותר בעבר  תורמוס צהוב. רק המין ישראלי ופקעון הכלך(-)אגרופירון מאורך, מסרק ארץ העיר

 בשטח העיר ונכחד.

 שתי נקודות עיקריות:ממחישים  הנתונים אל

ציונה עשירה במינים בסכנת הכחדה ועושר זה שרד ברובו את לחצי הפיתוח של עשרות -. העיר נס1

הגידול הצטמצם משמעותית ולכן המינים פגיעים -דל האוכלוסיות ושטח בתיאם כי גו -השנים האחרונות

 כיום הרבה יותר.

. סקרי טבע עירוני חשובים ביותר לקבלת תמונות מצב עדכנית ואמינה על ערכי הטבע הקיימים בגבול 2

גיה השיפוט של העיר: איסוף מידע עדכני וחדש בשטחים בהם "חובבי טבע" אינם מרבים לטייל, טכנולו

השוואת "מצב ו מאוד של אוכלוסיות מינים בסכנת הכחדה תמדוייק קודת ציוןמודרנית המאפשרת נ

 .הטבע" לפני ואחרי פיתוח עירוני מודרני.

                                                           
20
 אותרו ע"י עופר הוכברג ולירן וקיל 
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 "האדום הספר" פ"ע ציונה-בנס" אדומים" מינים תצפיות: 10 מפה
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 הנוכחי בסקר ציונה-בנס מקומיתאו  ארצית ונדירים" אדומים" מינים תצפיות: 11 מפה
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 בית(.-. להלן פירוט מינים אלו )לפי סדר האלף"אדומים"מינים  19במהלך הסקר אותרו כאמור, 

גדל בארץ בקרקעות דלות גיר: קרקעות חוליות במישור החוף ואבני חול , שיח ריחני -אזוביון דגול .1

גבול התפוצה הדרומי. מספר האתרים של המין בארץ נמצא מגיע בישראל לקצה . במרגלות החרמון

ציונה הן האתר העיקרי בו הוא -גבעות הכורכר של נס ,פלשת אזורבכאשר  ,במגמת ירידה מתמדת

שימושים שונים ברפואה והקוסמטיקה.  , לושייך לסוג המכונה "לבנדר". גדל ואחד מהדרומיים בארץ

 . , גבעות הכורכר21 מספר ת, שתיהן באתרשתי אוכלוסיות מרכזיו ואותר ציונה-נסב

גיאופיט אנדמי למישור החוף בישראל, המשתייך לקבוצת אירוסי ההיכל, מהיפים  -אירוס הארגמן .2

לפיתוח בדרך כלל חמרה וחמרה, שהן יעד מועדף -והמיוחדים שבצמחי ישראל. גדל בקרקעות חול

אוכלוסיות ושטחי פריחה ששרדו במישור החוף גידולו הולך ונעלם במהירות. מתוך מאות -ובינוי. בית

אוכלוסיות, שרובן שרויות בסכנת הכחדה חמורה, ולא ברור  55-נותרו כ ,בראשית המאה העשרים

 : גן לאומי גבעות הכורכר )אתרבאתרים אוכלוסיות בודדותאותרו ציונה -נסב .אם תשרודנה בעתיד

. בנוסף התקבל מידע (24 מספר ור )אתר( וגבעת הת22 מספר (, צפון מערב העיר )אתר21 מספר

  .(1 מספר אליעזר )אתר-יד על אוכלוסיה נוספת בכרם זיתים באתר 21עדכני

שנתי, הגדל כיום במספר ניכר של אתרים במישור החוף, -עשב רב -גלונית )בלוטה( פלשתית .3

אלה,  אזוריםבאיום בגלל לחץ הפיתוח המתמיד בנמצא במיוחד בשרון ובפלשת. יחד עם זאת הצמח 

אוכלוסיות רבות באתרים  ואותר ציונה-בנס. וכתוצאה מכך הולכים השטחים הטבעיים ומצטמצמים

 ., בעיקר בפרדסים נטושיםיםשונ

שנתי נדיר של קרקעות חוליות במישור החוף, השרוי בסכנת הכחדה עקב -מין חד -דבקת פלשת .4

נגזרת מהעובדה שזהו מין אנדמי לישראל, הגידול הטבעיים. חשיבות שימורו -אובדן מתמשך של בתי

 ,אוכלוסיות ברוב גבעות הכורכר ואותר ציונה-נסב .גידולו גדול-ומכך שקצב פגיעתו והכחדת בית

( וגן לאומי גבעות 17 מספר (, פרדסי כפר אהרון )אתר14גבעות טירת שלום )אתר  :אתריםבבעיקר 

 .(3 מספר )אתרוכן בחורשת פארק האופניים ( 21 מספר הכורכר )אתר

המין גדל  .צמח נדיר, המופיע בפרטים בודדים, או לעיתים באוכלוסיות צפופות -דוגון ירושלמי .5

אדמות כבדות בממשק של  –גידולו -באתרים מעטים בישראל, כולם מחוץ לשמורות טבע. בית

הולך ונעלם בקצב  –חקלאות מסורתית בהרים ובעמקים, שדות בור בלתי מרוססים באדמה כבדה

 .(20אתר מספר אחו עיינות ) -באתר אחדפרטים בודדים  ואותרציונה -נסב  .מהיר מאוד

שנתי, הגדל בעיקר במישור החוף על אדמת חמרה. המין מוכר מאתרים -צמח חד -רחהיפוכריס קי .6

גידולו נמצאים -מעטים לאורך מישור החוף בישראל. הסיכונים לקיומו נובעים מכך שאתריו ובית

באזורים הבנויים והמאוכלסים ביותר בארץ. הצמח מהווה אינדיקאטור מובהק של קבוצת מינים 

חמרה. לכן חשוב לשמור עליו -כלל על תשתית חול-ור החוף, הגדלים בדרךבלעדיים בישראל למיש
                                                           

21
 המידע התקבל מד"ר יובל ספיר, אוניברסיטת ת"א. 
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ציונה אותרה אוכלוסייה גדולה אחת בחורשת פארק -בנס. ועל חברות הצמחים שהוא גדל בהן

 (.3 מספר האופניים )אתר

המקנה לו אטרקטיביות  ,מים, הנושא פריחה שופעת ומרשימה-שיח קוצני של גדות מקווי -ורד צידוני .7

רבה. מצוי אמנם במספר ניכר יחסית של אתרים, אך אלה מתמעטים ונתונים לאיום מתמשך בגלל 

פלשת  אזורכמו כן, זהו כנראה האתר היחידי הידוע בו המין גדל ב .הפגיעה במקווי המים בארץ

אך הוא גדל רק עשרות ציונה, -ורד צידוני אינו גדל בתחום הקו הכחול של נסוהדרומי ביותר בארץ. 

. הוחלט להוסיפו לרשימת האדומים של העיר, עקב 22מטרים דרומה ממנו במתחם אחו עיינות

מין מדובר כמו כן,  חשיבותו הרבה והיות מתחם אחו עיינות האתר היחיד באזור בו גדל המין.

 אטרקטיבי שמומלץ לבצע השבה יזומה שלו לבתי גידול לחים בשטח העיר. 

)כנראה נכחד  למישור החוף בישראל ולבנון 23אנדמי-גיאופיט תת -שרונימין -תת, שרוניתזהבית  .8

גידולו -בחמישה אתרים בלבד. בית 20-של המאה ה 90-, ששרד בישראל בסוף שנות המלבנון(

פרטים בודדים אותרו  ציונה-בנס. בגלל פיתוח ,ואזור גידולו הם הרגישים ביותר בישראל להרס

(, אך כנראה 17 מספר ( ומערבית לכפר אהרון )אתר15, 14 מספר שלום )אתריםבגבעות טירת 

 . (21מספר שגדל גם בגן לאומי גבעות הכורכר )אתר 

אנדמי לישראל ולמישור החוף. היום יש -שנתי, תת-או רב -צמח קוצני עשבוני חד -חוחן קרדני .9

ני הקרקע הטבעית במישור החוף אוכלוסיות רבות והמין אופייני למעזבות, אך קצב הפיתוח והרס פ

ציונה אותרו אוכלוסיות רבות -בנס .מכתיבים הכרזתו כמין אדום, בעיקר בשל היותו מין אנדמי

 , בעיקר בפרדסים נטושים.יםשונבאתרים 

על אדמות  (צמודים)רובם  שנתי הגדל במספר קטן של אתרים-צמח עשבוני חד -מיאגרון אזון .10

לבד הגליל התחתון )בקעת בית נטופה( ידוע בארץ רק מהאתר . מעמקים כבדות ומוצפות בחורף

 .(20אתר מספר אחו עיינות ) -באתר אחדפרטים בודדים  ואותרציונה -נסבבאחו עיינות. 

שנתי של קרקעות חוליות, חמרה וכורכר במישור החוף. אנדמי -עשב חד -חסידה תמים-מקור .11

בסיכון  הנתון ,וכמין בסכנת הכחדה מהיותו אנדמי ומהפגיעות הרבה של בית גידול מוגדר. לישראל

 מספר מספר אוכלוסיות בחלק מגבעות הכורכר )באתרים ואותר ציונה-נסב .מתמיד של הרס ופיתוח

 המין פזור ברוב שטח האתר. (21מספר  בגן לאומי גבעות הכורכר )אתר (,31, 21, 14

נדיר שאופייני לקרקעות חמרה חרסיתית ולקרקעות לחות במישור שנתי -צמח חד -ערבז החוף .12

ציונה אותרה אוכלוסייה -בנס .עולמיתשל תפוצתו ה זרחייםמ-החוף. מצוי בישראל בשוליים הדרום

המהווה קצה גבול  ,חדש לאזור מצאמ(. זוהי 3 מספר אחת קטנה בחורשת פארק האופניים )אתר

 (.השומר בתל הייתה הידועה ביותר הדרומית הנקודה הנוכחי הסקר)עד תפוצה דרומי חדש למין 

                                                           
22
 מידע על המיקום התקבל ממימי רון, מכון דש"א. 
23
כל תפוצתו העולמית היא רק בארץ ישראל וסביבתה הקרובה )לדוגמא: חוף הים התיכון מדרום לבנון דרך ישראל עד לחופי  

 צפון סיני(. 
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שנתי של בתי גידול חוליים במישור החוף. אינו נדיר מאד, אך בית גידולו -צמח חד -ציפורנית חופית .13

נתון בסיכון מתמיד של הרס ופיתוח. כמו כן הוא אנדמי לישראל ולבנון והסיכון המקומי הוא גם הסיכון 

אותרה אוכלוסייה אחת בת עשרות פרטים על משאר כורכרי בשולי שדה ממערב ציונה -בנס .העולמי

 (.16 מספר לטירת שלום )אתר

שנתי של שדות חול, כורכר חולי וחמרה חולית המוגבל בתפוצתו לפלשת -צמח חד -קחוון פלשתי .14

ך בית ולחולות הנגב המערבי. אנדמי לישראל ולחולות צפון סיני. האוכלוסיות המקומיות גדולות, א

 אתרי טבע שונים. 13-ציונה אותרו אוכלוסיות רבות בכ-בנס .הגידול מאוים ע"י פיתוח

מספר אתריו  .צמח חד שנתי נדיר של קרקעות חוליות וחמרה בגלילות מישור החוף -קיטה סוככנית .15

סכנת פיתוח. צמח שישראל מהווה לו נמצאים בהצטמצם, רוב האוכלוסיות קטנות והאתרים שנותרו 

(. 3 מספר ציונה אותרה אוכלוסייה אחת בחורשת פארק האופניים )אתר-בנס .תפוצה דרומי גבול

 הנקודה הנוכחי הסקר)עד המהווה קצה גבול תפוצה דרומי חדש למין  ,חדש לאזור מצאמזוהי 

 (.אונו בקרית הייתה הידועה ביותר הדרומית

באתרים בכל העולם רק גדל אנדמי המין ורדרד. -ןלבבצבע גיאופיט בעל פרחים קטנים  -שום עקרון .16

בית גידולו ו 2014הוגדר כמין חדש למדע רק לאחרונה בשנת  - ספורים וצמודים בשולי גבעת ברנר

( ושתי 32 מספר שלוש אוכלוסיות: בגבעות טירת שלום )אתראותרו  ציונה-בנס .בסכנה ממשיתנתון 

מכיוון למין זה, אתרים חשובים ביותר מדובר ב(. 17 מספר אוכלוסיות מערבית לכפר אהרון )אתר

היה ידוע בוודאות רק  עד כה שום עקרון -שהם מהווים הרחבה משמעותית של תפוצתו המצומצמת

 . מסביבת גבעת ברנר

שנתי האופייני לקרקעות חמרה חרסיתית במישור החוף, לאבן חול -צמח חד -שמשונית הטיפין .17

העולמית. של תפוצתו  זרחייםמ-הדרום בישראל בשולייםומצוי בחרמון ולבזלת בגולן. הצמח נדיר 

שתי אוכלוסיות, שתיהן  ואותר ציונה-נסב .מהווה סיכון עיקרי לאוכלוסיות ,אבדן והרס של בית הגידול

 ., גבעות הכורכר21 מספר באתר

ים שנתי של שדות חול חמרה בשרון ובפלשת, הגדל במספר קטן של אתר-עשב חד -שרוכנית החוף .18

אינו מוגן בישראל ה. מאתרים שהיו בעבר בקרבת יישובים עירוניים. מצוי באזור רגיש לפגיעונכחד 

שדות פארק ב -שתי אוכלוסיות בשני אתרים שונים בדרום העיר ואותר ציונה-נסב. בשמורות טבע

 .(12 מספר אתרבטירת שלום מזרח )ו (7 מספר אתרהמדע )

המצוי בישראל בקצה הצפוני של תפוצתו העולמית.  מין נדיר. שנתי-עשב דגני רב -מלען ארוך-תלת .19

מספר אתריו מצוי בירידה. אבדן בתי גידול עקב פיתוח הוא האיום  ,גדל בארץ רק בשרון ובפלשת

 -ציונה אותרו מספר אוכלוסיות במכלולי גבעות הכורכר המרכזיים-בנס .העיקרי לקיום האוכלוסיות

 .(21 מספר אתרגבעות הכורכר ) גן לאומיו (14 מספר אתרגבעות טירת שלום )
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 : המינים ה"אדומים" שנצפו במהלך הסקר21תמונה 

 אירוס הארגמן בגבעות הכורכר אזוביון דגול בגבעות הכורכר

  

 דבקת פלשת על רקע גבעות טירת שלום גלונית פלשתית בשדות ממזרח לכפר אהרון

  

 פארק האופניים היפוכריס קירח על רקע דוגון ירושלמי באחו עיינות
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 זהבית שרונית )כולל פקעת( בגבעות טירת שלום ורד צידוני סמוך לאחו עיינות )צילום: מימי רון(

  

 מיאגרון אזון על רקע אחו עיינות חוחן קרדני ממזרח לכפר אהרון

  

 ערבז החוף בחורשת פארק האופניים חסידה תמים על רקע העיר-מקור
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 קחוון פלשתי סמוך לבית העלמין ציפורנית חופית בשדות ממערב לטירת שלום

  

 שום עקרון סמוך להוסטל נווה רבקה קיטה סוככנית בחורשת פארק האופניים

  

 שרוכנית החוף על רקע גבעת נוף שמשונית הטיפין לאחר הפריחה בגבעות הכורכר

  

  

  מלען ארוך על רקע העיר-תלת



75 
 

 

 

 

 :נדירים ויחודייםמינים 

ראויים לציון בפרק זה עוד מספר מינים. מינים נדירים מאוד אך לא "אדומים",  ,מלבד המינים ה"אדומים"

ואטרקטיביים.  24מוגנים ומינים אנדמיים )ייחודיים לישראל ושכנותיה(  מינים נדירים מקומית, מינים 

 להלן מספר דוגמאות:פעמים רבות המצאותם של מינים אלו יכולה להעיד על בריאות וטיב בית הגידול. 

קיימת אוכלוסייה גדולה גידול לחים, נדירה בארץ. -שנתית של בתי-קטניה מטפסת חד -בקיה עדינה

 .(20 מספר )אתר באחו עיינות

 

גידול לחים, מצוי בעיקר בסביבת הכינרת ונדיר מאוד במישור -שנתי של בתי-עשבוני רב -גומא הפרקים

 בין נחלת ראובן לפרדסים ממערב לכפר אהרון -נמצאו מספר אוכלוסיות קטנות בנחל בית עובדהחוף. 

 .(17-ו 8 מספר אתרים

 

גבי סלעים מוצלים ולחים )לעיתים קירות -שרך קטן ועדין, מין מוגן. גדל בעיקר על -חשפונית עדינה

בקירות מספר אוכלוסיות, הן במדרגות כורכר מוצלות והן  אותרוציונה -בנסמלאכותיים ישנים(. 

(, פרדסי כפר 21באתרים: גן לאומי גבעות הכורכר )אתר מספר  לבני כורכרמלאכותיים ישנים העשויים 

 (.4( ופרדסי פארק האופניים )אתר מספר 14(, גבעות טירת שלום )אתר מספר 17)אתר מספר אהרון 

 

שנתי של קרקעות חוליות, נדיר מאוד המוזכר בספר האדום כמין "על סף סיכון". -חד -מללנית מצרית

ב ציונה נמצאו פרטים בודדים בגבעת רחו-בנסנאסף בארץ פעמים בודדות הן במישור החוף והן במדבר. 

 .(28 מספר )אתר מכבי

                                                           
24
 .2005, אשר עודכן בשנת 1964פי חוק ערכי טבע מוגנים משנת -על 
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גיאופיט בעל פרחים לבנים ויפים, נדיר למדי בארץ. גדל בשקעים לחים בעיקר  -חלב מפושק-נץ

 .(22-ו 19 מספר )אתרים ציונה אותרו פרטים בודדים במספר פרדסים-בנסבשטחים חקלאיים. 

 

גיאופיט בעל פרחים צהובים או כתומים, פעמים רבות גדל באוכלוסיות צפופות היוצרות  -עיריוני צהוב

-בנס נדיר מאוד במישור החוף הדרומי. , אךפריחה. גדל ברוב אזורי הארץ, שכיח בעיקר בהריםמרבדי 

 .(20 מספר )אתר כולם באחו עיינות -פרטים בודדיםמספר ועוד  אותרה אוכלוסייה אחת צפופה ציונה

 

מצפון השרון דרומה. מין נדיר  -שנתי קטן ועדין הגדל בקרקעות חוליות במישור החוף-חד -שתנית יפופ

ברוב גבעות  ,ציונה אותרו אכלוסיות רבות יחסית-בנסגידולו במגמת צמצום. -למדי, אנדמי לישראל שבית

 .(3,14,17,21,24מספר  )אתרים  הכורכר ושטחי החמרה המגוונים

 

הר אזור הגיאופיט בעל פרח גדול ומרשים בצבע אדום עם דוגמאות בשחור וצהוב. גדל ב -צבעוני ההרים

גן לאומי ציונה אותר ב-בנסגידולו מצטמצם והוא הופך נדיר יותר. -אך במישור החוף בית -ובמישור החוף

 .(3 מספר )אתר חורשת פארק האופנייםבו( 21 מספר )אתרגבעות הכורכר 

 

ורוד ארגמן. מוזכר בספר האדום צבע חמרה במישור החוף, פורח ב-לכורכר וחולאנדמי  -אביבי-שום תל

)אתרים  חורשת פארק האופנייםבוגבעות הכורכר המרכזיות ציונה אותר ב-בנס ".סיכוןכמין "על סף 

 .(3,14,21,24מספר 

 

הגדל בקרקעות חוליות במישור החוף. מין  ,וורוד ןלבבצבע שנתי קטן בעל פרחים -חד -תלתן פלשתי

ציונה אותרו מספר אוכלוסיות בגבעות הכורכר ובשטחי -בנסגידולו במגמת צמצום. -אנדמי לישראל שבית

(, 3(, חורשת פארק האופניים )אתר מספר 2)אתר מספר  431מזרחית לכביש  , באתרים:חמרה עשירים

 (.21עות הכורכר )אתר מספר ( וגן לאומי גב14גבעות טירת שלום )אתר מספר 

 

 

 

 

 ציונה-נסשנצפו במוגנים ו אנדמיים, : מקבץ מינים נדירים22 תמונה

 גומא הפרקים הנחל בית עובד סמוך לנחלת ראובן בקיה עדינה באחו עיינות )צילום: מימי רון(
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 חלב מפושק בפרדס סמוך לאחו עיינות-נץ מללנית מצרית בגבעת רחוב מכבי

  

 פרי של צבעוני ההרים בחורשת פארק האופניים פשתנית יפו בגבעת התור

  

 מרבד תלתן פלשתי בגבעות טירת שלום אביבי בסוף פריחה בגבעות טירת שלום-שום תל
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  . מסקנות והמלצות4.2.3

זאת עקב ריבוי  .מספר מינים נדירים ומיוחדים גבוההתברכה בצמחייה עשירה ומגוונת וב ציונה-נסהעיר 

קרקעות כבדות. עם ו גידול לחים-ושמורים יחסית, בתי מגוונים)בעיקר כורכר וחמרה(  חולייםבתי גידול 

במגמת פיתוח מואץ, כך שגם בסביבתה וגם  נמצאה מצפון ומדרוםצפוף ורבני אזאת העיר צמודה לשטח 

רוב המינים האדומים שנצפו למרות שבתוך גבולותיה השטחים הפתוחים הטבעיים הולכים ונעלמים. 

  בעבר בעיר לא נכחדו, גודל האוכלוסיות ובעיקר גודל ואיכות בתי הגידול, הצמצמו משמעותית.

שרידים של צומח טבעי ובשטחים  מתקיימיםבמהלך הסקר הושקע מאמץ לאיתור שטחים פתוחים בהם 

אותרו מספר בתי גידול  בסקראלו הושקע מאמץ ממוקד לאיתור צמחים נדירים, מיוחדים ומוגנים. 

אפקטי שוליים של עירוני,  פיתוחאך רובם ככולם חשופים לפגיעות והפרות רבות, כגון:  ,איכותייםטבעיים 

 , חדירת מינים פולשים ועוד. קוליסים של רכבי שטח, חקלאות אינטנסיבית

ממשק וכן  והגנה סטוטורית על השטחים הפתוחיםמיידיות פעולות שימור מצב זה מחייב  כאמור,

האתרים מוצע כי  ע"י השבת צמחים מקומיים ונדירים וסילוק פסולת ומינים פולשים. אקטיבי של שיקום

על מנת לשמור על מסדרונות אקולוגים, עתודת  ,מגובים בשטחים פתוחים נוספים סביבם יהיוהאיכותיים 

שמירה על מגוון המינים שטחים פתוחים הניתנים לשיקום, חיזוק אוכלוסיות המינים בסכנת הכחדה ו

 הכללי. 

 ,שנכחדונוספים והשבה של מינים בשטח העיר הקיימים והנדירים  המינים ה"אדומים"והגנה על  שימור

הן המקומי והן הארצי. זאת בכדי להמשיך לספק את  -שמירה על מגוון המיניםומסייעת ל חשובה

דורות בהווה ובלתועלת בני האדם  -המערכת האקולוגית כולה  וםלקיהשירותים האקולוגיים הנחוצים 

  .הבאים
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 גידולם-צמצום בתיקיים עושר טבעי יוצא דופן של מינים נדירים ו"אדומים", אך קצב  ציונה-נסבעיר 

בהם יופעל ממשק המוגדרים כשטחים פתוחים בתוכניות המתאר, , הגדרת אתרי טבע עירונימדאיג: 

טיפול בפסולת, זיהום ומינים פולשים, ביחד השבת מינים מקומיים )כולל מינים "אדומים"(, אקטיבי של 

(, יכולה ומהעם ממשק הגנה מפעילות אדם הרסנית )בנייה, כיסוח, ריסוס, הבערת אש, אשפה וכד

 לתרום רבות לשמירה על מגוון המינים ולחזק את הקשר בין הקהילה לסביבה. 

 , יתרום רבות לסביבה,עירוני בשיתוף הקהילה וחשיפת האתרים לתושביםשימור וניהול אתרי טבע 

 לקהילה וליוקרה של העיר.

 

 המלצות פרק מיני צמחים נדירים ו"אדומים". -5.3.2 , סעיףהמלצות נוספות מרוכזות בפרק ההמלצות

 

 

 ם:להשיבומומלץ לאחרונה )לא אותרו בסקר הנוכחי( : מינים שכנראה ונכחדו מנס ציונה 23תמונה 

 אספסת החילזון בגבעתיים אשדודמרסיה זעירה ב תורמוס צהוב שנזרע בכפר סבא
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 ציונה-נסצמחים פולשים ב .4.3

 

 . רקע4.3.1

אחד האיומים המרכזיים על בתי הגידול הטבעיים בישראל. את מיני צמחים זרים ופולשים מהווים כיום 

את הצמחייה המקומית ומביאים בעקבות  ות, הדוחקאוכלוסיות גדולות וצפופותנוטים ליצור  להמינים א

 גם להיעלמות בעלי חיים מקומיים.  ,כך

האזורים הרגישים ביותר לחדירת מינים פולשים הם שטחים שעברו הפרה )עבודות עפר, כביש חדש, 

עצים,  -עלם )בעיקר המינים המעוציםחלק גדול מהצומח הטבעי נפגע או נ -(מהחקלאות, ריסוס וכדו

הם אותם מינים  ,את מקומם בצורה המהירה והיעילה ביותר יםפסושיח(, המינים שת-שיחים ובני

כושר הפצה ונביטה מעולים בשטחים מופרים. ללא ממשק אקטיבי לדילול והשמדת מינים  בעלי ,פולשים

 ש בשטח. אלו, לצומח המקומי יהיה קשה מאוד, אם בכלל, להתבסס מחד

 הבחנה בין צמח זר לפולש

או לא מכוונת.  ,צמח זר לישראל הוא צמח אשר נוכחותו בארץ היא תוצאה של התערבות אדם, מכוונת

ברשימת הצמחים של ארץ ים משמשים לנוי ואינם נכלל מרביתם -קיימיים בארץ אלפי צמחים זרים

 10לאורך תקופה של  ,א עזרת האדםיוצרים אוכלוסיות שמתחדשות ללה הישראל. רק מעטים מהם, אל

 וזוכים להתייחסות בסקרים הבוטניים. ישראל -ת הצמחים של ארץשנים לפחות, נכנסו לרשימ

המינים ה"זרים" אמנם מתרבים ללא  -ניתנים לחלוקה למינים "זרים" ומינים "פולשים" הצמחים אל

התערבות האדם, אך קצב התפשטותם נמוך והם אינם גורמים נזק או משנים את המערכת האקולוגית 

שלצידם. המינים ה"פולשים" לעומת זאת, מתפשטים בקצב מהיר ולמרחקים גדולים וגורמים נזקים 

 משנים את המערכות האקולוגיות שלצידם.ולעיתים אף 

 

 םממצאי. 4.3.2

 החלק ממינים פולשים אל -(2 נספחמפורטים במיני צמחים פולשים ) 32אותרו בסקר הנוכחי ציונה -נסב

של  יםעדיין בשלבים ראשוני מצוייםכבר התפשטו בהיקף נרחב בתחום שיפוט היישוב, ואילו אחרים 

 לבלום את התפשטותם בתחום העירוני.יהיה בטיפול ממוקד ניתן , כך שפלישה

מיני צמחים שאינם מקומיים, שחלקם נשתלו באופן  -(2נספח מפורטים במינים זרים ) 54בנוסף אותרו 

חודרים בצורה משמעותית ואינם  אינםיזום בידי אדם וחלקם מתפשטים באופן עצמאי בגינון העירוני, אך 

 גורמים נזקים לחברות הצומח הטבעיות. 
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 מוקדי פלישה עיקריים בעיר

ככלל, מוקדי פלישה שזוהו במהלך הסקר תועדו בשכבת הממצאים הנקודתיים כמפגע ומופיעים בכרטיסי 

 להלן. 12האתרים. כמו כן, מוקדים אלו רוכזו במפה 

מיוחד לשטחים הפתוחים הטבעיים המרכזיים  באופן התייחסמוצע ללצורך טיפול במינים הפולשים, 

. הכורכר, אחו עיינות, חורשת פארק האופניים, סובב טירת שלום וסובב כפר אהרון גבעות -בעיר

למגר ככל הניתן ריכוזי מינים פולשים ולמנוע התבססות חדשה של מינים פולשים.  מומלץבשטחים אלו 

לטפל גם  מומלץעץ בוגר בודד ממין פולשני יכול ליצור אוכלוסייה גדולה תוך שנים ספורות, לכן 

סיות גדולות וגם במוקדים קטנים חדשים. אוכלוסיות המינים הפולשים פוגעות ומצמצמות את באוכלו

מגוון מיני החי והצומח הטבעיים וללא טיפול עלולים המינים הפולשים לדחוק לגמרי מינים מקומיים 

 מהשטח. 

 :רכזייםבשטחים הפתוחים המ של מינים פולשים שזוהו במהלך הסקרשמעותיים להלן מספר ריכוזים מ

חורשות קטנות  -(20 מספר אתר) בצפון מזרח ובדרום אחו עיינותת שיטה כחלחלה ו. חורש1

לשטח  , עקב הקירבהציונה ואחד מהערכיים באזור-נסביותר ב הערכי בצמוד לשטח הלחממוקמת ה

 בדחיפות. בהן לטפל מוצעו אתרמינים במסכנת את מגוון ה ותהחורש הלח,

ברחבי האתר קיימים שטחים מופרים הנשלטים ע"י מיני  -(21 מספר אתר) הכורכרגן לאומי גבעות . 2

שטחים אלה נמצאים בצמוד לשטחים הטבעיים ומאגר המינים . מעזבות שרבים מהם זרים ופולשים

הפולשים שבהם מסכן את בתי הגידול הטבעיים הסמוכים. בשני העמקים המרכזיים שבאתר גדלים 

, מין זה משגשג בפרדסים נטושים ועשוי להתפשט לנטנה ססגוניתלש פרטים רבים של המין הפו

חמציץ לשטחים הטבעיים הסמוכים. בנוסף, במרבית שטח האתר, נמצאו אוכלוסיות של המין הפולש 

מגוון מיני צמחים ובע"ח עשיר  מותמקיי , חלקן בשטחים טבעיים עם צומח מקומי. גבעות הכורכרנטוי

. סילוק המינים גבעות הכורכררק ב ציונה-נסמינים רבים של צמחים ובע"ח אותרו בכל שטח  -וייחודי

 גידול ייחודי ונדיר זה.-מור ביתבלתי נפרד משיחשוב והפולשים הינו חלק 

באתר זה שטחי הפרדסים הנטושים תופסים שטח רב,  -(14 מספראתר ) גבעות טירת שלום. 3

. גם באתר זה אותרו אוכלוסיות פזורות של לנטנה ססגוניתבשטחים אלו, כאמור, משגשג המין הפולש 

    .טיונית החולותומספר אוכלוסיות צפופות של  חמציץ נטוי
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 הנוכחי בסקרשתועדו  פולשת צמחייה מוקדי: 12 מפה
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 המחייבים התייחסות מיוחדת של מקבלי ההחלטות:פולשים מינים 

  שיח או עץ נמוך שמוצאו מאוסטרליה, הובא לישראל בשנים הראשונות של  -שיטה כחלחלה

תקופת המנדט הבריטי לשם ייצוב חולות, ייעור ונוי. נטיעת השיטה בארץ נמשכה לפחות עד 

המאה העשרים. שיטה כחלחלה מרכיבה יחידות צפופות מאוד בשליטתה לשנות השמונים של 

בתי גידול לחים, גדות נחלים, בתי גידול חוליים, צידי דרכים ועוד.  -במגוון בתי גידול טבעיים

השיטה הכחלחלה דוחקת את  -יחידות צפופות אלו פוגעות בחי ובצומח המקומי פגיעה אנושה

הרכב המינים, בנוסף היא מעודדת התבססות של מינים גורמת לשינוי המינים המקומיים ו

השיטה הגדיר את  25דרור-, דופורפולשים נוספים ע"י העשרת הקרקע בחנקן. מסיבות אלו

-ד"ר ז'אןלטפל בעצי השיטה ע"פ ההנחיות של  מומלץהכחלחלה כצמח פולש "משנה סביבה". 

 .26דרור-מארק דופור

 לנטנה הפירות . משמש כשיח נוי, בעיקר כגדר חיהשיח שמוצאו מאמריקה,  - לנטנה ססגונית

כאשר שיח , פרדסים נטושיםפולשת בעיקר בוכך זרעיה מופצים.  הבשלים נאכלים ע"י ציפורים

בבתי גידול  גם מטפס עליו ולאחר מספר שנים מחליפו. הלנטנה חודרת -הלנטנה גדל בצמוד לעץ

 .דרור-מארק דופור-"ר ז'אןדע"פ ההנחיות של שיחי הלנטנה לטפל ב מומלץ. טבעיים

 גידולו הוא חולות, -שנתי קצר חיים ממרכז אמריקה. בית-שנתי או רב-עשב חד - טיונית החולות

ש בעיקר בחולות שסמוכים לחוף בהם הוא מתפשט במהירות ודוחק את הצמחייה המקומית. פול

( 2015מהים. בשנה האחרונה )מאז סתיו  ותרחוקהקרקעות חוליות בם, אך גם בצידי דרכים והי

, בהובלת שות הטבע והגניםמתבצע פיילוט לטיפול בפלישת מין זה בחוף שפך הנעמן ע"י ר

אקולוג יפתח סיני והאקולוג רועי פדרמן. במידה ויוחלט לטפל במין זה מומלץ להתייעץ עם ה

 .רשות הטבע והגנים בנושא

  שנה,  100 -דרום אפריקה. המין קיים בארץ קרוב לשנתי שמוצאו מ-עשבוני רב -חמציץ נטוי

ללא אולם בעשרות השנים האחרונות הואץ במיוחד קצב התפשטותו בקרקעות החמרה. 

מין זה מביא לדחיקה מוחלטת של צמחי החמרה הטבעיים, בפרט באזורים מוצלים התערבות, 

כל הנראה להגיע למיגור )חורשות אקליפטוסים ואזורי שיחייה(. לאור היקף הפלישה, לא ניתן כ

לפעול לוויסות אוכלוסייתם. יש לטפל באוכלוסיות החמציץ  מוצעמוחלט של החמציצים, אולם 

 .דרור-מארק דופור-ד"ר ז'אןההנחיות של הנטוי ע"פ 

 

                                                           
25
 ע במזרח התיכון.. הצמחים הפולשים בישראל. העמותה לעידוד וקידום שמירת הטב2010דרור, ז'. -דופור 
26
דרור/דרכי טיפול בצמחים פולשים מעוצים לפי שיטת הטיפול הכימי הממוקד: מפרט טכני לקבלן -מארק דופור-ד"ר ז'אן 

 המבצע.
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 ציונה-נסמינים פולשים ב: 24תמונה 

 בפרדס נטוש סמוך לבית העלמין לנטנה ססגונית ישיח אוכלוסיית טיונית החולות בגבעות טירת שלום

  
 אמברוסיה מכונסת סמוך למסילת הרכבת וחמציץ נטוי ממערב לכפר אהרוןשיטה כחלחלה 

  

 מסקנות והמלצות. 4.3.3

כמו ברוב אזורי הארץ הנמצאים בשלבים  של פיתוח תשתיות ופיתוח עירוני, קיימים מינים  ,ציונה-נסב

טיפול וסילוק המינים הפולשים היינו קריטי למען שמירה על בריאות בתי פולשים רבים במוקדים רבים. 

הגידול ומגוון מיני החי והצומח המקומיים בתחום השיפוט העירוני. הטיפול במינים הפולשים צריך 

להעשות בצורה ממוקדת ומושכלת, תוך כדי שמירה גבוהה ככל הניתן על החי והצומח המקומיים שסביב 

כמו כן, במקרים רבים, מינים פולשים שונים מצריכים טיפול שונה וייחודי להם. טיפול  המינים הפולשים.

לנטרם  מומלץלאחר שאתרו מוקדי פלישה והוחלט לטפל בהם,  .במינים פולשים היא משימה לטווח ארוך

לאתר מוקדי פלישה  מומלץ ,לאורך זמן ולמנוע התחדשות של המינים הפולשים בשטח המטופל. כמו כן

לטפל בהם כל עוד הם קטנים. מיגור מוחלט של הפלישה אינו אפשרי כיום,  מנת-לשים באופן שוטף עחד

 אך ניתן ורצוי לצמצם את התופעה ולמנוע ככל הניתן פלישות חדשות. 

 המלצות פרק מיני צמחים פולשים. -5.3.3 סעיף, המלצות נוספות מרוכזות בפרק ההמלצות
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 זוחלים . סקר4.4

 רקע. 4.4.1

זוחלים מהווים מרכיב חשוב במערכת האקולוגית והם מאכלסים כמעט כל בית גידול טבעי בארץ. 

 ירידה חלה האחרונות מיני זוחלים וכולם מוגדרים כמינים מוגנים. בשנים 100-בישראל קיימים קרוב ל

 טבעיים.גידול  בתי וקיטוע מצמצום הנובעת בעיקר הזוחלים מאוכלוסיות בחלק

בתחום שטח השיפוט של העיר קיימים מספר שטחים פתוחים נרחבים. בסקר זה בוצע דיגום זוחלים 

 במספר שטחים פתוחים ברחבי העיר נס ציונה, לצורך בדיקת מצאי מינים בתחומי העיר.

 (24 מספר בהזדווגות, גבעת התור )אתרת שפלה ושנוניזוג : 25תמונה 

 

 . שיטות עבודה4.4.2

דיגום יום ודיגום לילה של זוחלים במספר אתרים בתחומי העיר נס  ובוצע 2016חודש ספטמבר  במהלך

אתרים נדגמו במהלך  8 -ב (. סה"כ בוצע דיגום6 מספר טבלהוב 26 מספר תמונהפירוט ב ראהציונה )

 )אתר(, חורשת פארק האופניים 21 מספראתרים נדגמו גם בלילה: גבעות הכורכר )אתר  4היום. מתוכם 

(. לצורך איתור 6 מספר סביוני נצר סירני )אתרו( 4 מספר(, פרדסי פארק האופניים )אתר 3 מספר

נרשמו ותצפיות של עקבות ונשלים  ,. תצפיות של זוחלים שנראובדיקה זוחלים בכל אתר בוצע חתך

 מספר )מפה נקודת הציון של מיקומורשמה כל זוחל שנצפה נעבור נרשמו גם הן.  ,שהוגדרו לרמת המין

13). 
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אתרים מספר המינים שנמצאו בכל אתר. להמבטא את ( Sלנתונים שנאספו נבדק מדד עושר מינים )

)טבלה מספר  שנדגמו הוספו תצפיות אקראיות בזוחלים של צוותים אחרים שאומתו באמצעות תמונות

 רים.עושר מיני זוחלים בנס ציונה בחלוקה לאת -5 מספרשולבו באיור . נתונים אלו (7

 . ממצאים4.4.3

 9נמצאו סה"כ ( 8נספח וב 5איור ראה פירוט בבמהלך הסקר נמצאו זוחלים במספר אתרים בנס ציונה )

 )אתר 27עושר המינים הגבוה ביותר נמצא בפרדסי פארק האופניים .מיני זוחלים בכל האתרים שנדגמו

עושר מינים נמוך יחסית של . בכל אחד מהם מינים 6(, 21 מספר ( ובגבעות הכורכר )אתר4 מספר

 מספר מינים, ואחו עיינות )אתר 3בו נמצאו (, 3 מספר זוחלים נמצא בחורשת פארק האופניים )אתר

( נמצא 6 מספר( וסביוני נצר סירני )אתר 17 מספר מינים.  בפרדסי כפר אהרון )אתר 2 בו נמצאו (,20

 .כלל ( לא נמצאו זוחלים25 מספר יל )אתר( ובגן גרנד קוו29 מספר רק מין אחד. בפארק גן רווה )אתר

 

מיני זוחלים בנס ציונה בחלוקה לאתרים :  עושר5איור 

 

 . מסקנות והמלצות4.4.4

תצפיות  מין נוסף נרשם על סמךולים במספר אתרים ברחבי נס ציונה מיני זוח 8במהלך הסקר נמצאו 

. מרבית ממיני הזוחלים נמצאו בגבעות הכורכר ובפרדסי מינים 9סה"כ  -אקראיות של סוקרים אחרים

                                                           
27
( נצפו סמוך מאוד לגבול עם חורשת פארק האופניים )אתר מספר 4המינים שתועדו בפרדסי פארק האופניים )אתר מספר  

 ק לשטח צידי הפרדסים המואר והחולי יותר ולא לשטח החורשה. (, אך שייכים באופן מובה3
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פארק האופניים. מספר מועט יחסית של זוחלים נמצא באחו עיינות, סביוני נצר סירני, פרדסי כפר אהרון 

אתרים לא נמצאו כלל זוחלים. הדיגום שבוצע הוא קצר יחסית וייתכן  2-וחורשת פארק האופניים. ב

סתיו עונת הינים באתרים שנבדקו גבוה יותר. בנוסף הסקר בוצע בשבדיגום נוסף נמצא שמספר המ

 וייתכן שאם היה מבוצע באביב מספר מיני הזוחלים באתרים השונים היה גבוה יותר.

מינים הנתונים בדרגות שונות של סכנת הכחדה: צב יבשה מצוי  2מבין הזוחלים שנצפו בסקר נמצאו 

(Testudo graecaמין שעתידו בסכנה, נ ,) מצא בגבעות הכורכר ופרדסי כפר אהרון ושנונית שפלה

(Acanthodactylus schreiberi syriascusמין הנמצא בסכנת הכחדה חמורה ,),  נצפה בגבעות

 הכורכר ובפרדסי פארק האופניים. 

סקר זוחלים זה הינו קצר יחסית ומכאן שיש קושי להעיד על מצב הזוחלים בתחומי העיר. יחד עם זאת 

 מגווניםההרכב המינים שונה בכל בית גידול שנבדק ולכן יש חשיבות לשמור על בתי הגידול  נראה כי

 הקיימים בעיר.

 המלצות סקר זוחלים. -5.3.4 סעיף, בפרק ההמלצותשל פרק זה מרוכזות המלצות ה

 לילהו יום בדיגום זוחלים בסקר שנדגמו האתרים :6 טבלה

  06.09.16דיגום יום  08.09.16דיגום לילה 

 .1 חורשת פארק האופניים חורשת פארק האופניים

 .2 פרדסי פארק האופניים פרדסי פארק האופניים

 .3 סביוני נצר סירני סביוני נצר סירני

 .4 גבעות הכורכר גבעות הכורכר

 .5 אחו עיינות 

 .6 פרדסי כפר אהרון 

 .7 גן גרנד קוויל 

 .8 פארק גן רווה 

 

 אחרים מצוותים סוקרים של בזוחלים אקראיות תצפיות: 7 טבלה

פרדסים בין רחוב העמק  גבעות הכורכר

 לדרך יצחק רבין

פרדסים מצפון לפארק 

 האופניים
 שם המין

  + 
 שנונית שפלה

 

+ +  
 צב יבשה מצוי
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 28הזוחלים סקר מתוך בזוחלים תצפיות: 13 מפה

 

                                                           
28
משוייכות לבית הגידול של אתר  4לאתר מספר  3( לא נכללות במפה. התצפיות שנראות על הגבול בין אתר מספר 7תצפיות אקראיות של סוקרים אחרים )טבלה מספר  

 פרדסי פארק האופניים ולכן נרשמו באתר זה. -4מספר 
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 שנדגמו בסקר הזוחלים : האתרים26תמונה 

  
 פרדסי פארק האופניים -4אתר  חורשת פארק האופניים-3אתר 

  
 סביוני נצר סירני -6אתר  גבעות הכורכר -21אתר 

  
 פארק גן רווה -29אתר  אחו עיינות -20אתר 

 
 

 גן גרנד קוויל -25אתר  פרדסי כפר אהרון -17אתר 
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 ציונה : זוחלים בתחומי נס27תמונה 

  

 תיכונית בגבעות הכורכר-זיקית ים שנונית שפלה בגבעות הכורכר

  
 חרדון מצוי באחו עיינות שממית בתים בגבעות הכורכר

  
 נשל של צפע מצוי בחורשת פארק האופניים צפע מצוי בגבעות הכורכר
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 עופות וקינון . סקר4.5

 . רקע4.5.1

נס ציונה נמצאת במרחב פלשת ובנויה בעיקר על תשתית של כורכר ואדמות חמרה. שטחי העיר 

בעיקר מכיוון שהם נמצאים במישור משמעותי, הכורכר והחמרה הטבעיים, נמצאים בתהליך התמעטות 

שחלו במרחב העיר השפיעו השונים התהליכים החוף, במרכז הארץ, בשטח המיושב ביותר בישראל. 

צמצמו באופן ניכר  -המינים: בנייה מאסיבית, שטחי תעשייה ושטחי חקלאות אינטנסיבית רבות על מגוון

 את בתי הגידול המיוחדים לסביבות גבעות הכורכר ואדמות החמרה.

 פריסהאת ה ברורם אורגניזמים בעלי יכולת תנועה מרחבית יוצאת דופן, דבר המשנה באופן ינעופות ה

בעלי יכולת תנועה קרקעית ומוגבלת יותר. רוב  ,לעומת אורגניזמים קרקעיים אחרים ,המרחבית שלהם

כתמים גדולים יחסית של בית מתקיימים בלמשל(  כורכרהעופות המתמחים בבית גידול מסוים )גבעות 

הגידול המתאים ופגיעה בגודל הכתם ובאיכותו יביאו לנטישת הכתם ולחיפוש אחר כתם מתאים יותר. 

ופרים )הן מבחינת גודל הכתם והן מבחינת איכות( לרוב לא יכילו אוכלוסיות של מיני עופות כתמים מ

 מלווי אדם(.מינים מתמחים, ומינים אלה לעתים יוחלפו ע"י מינים כוללניים וסיננטרופיים )

 כיום קיימים מספר בתי גידול בסביבות העיר: 

 שכבתית.-רב שטחי כורכר עם צמחייה מקומית  

  חמרהקרקעות. 

 אדמות סחף עמוקות באזור עיינות ובתוואי נחל בית עובד. 

  ,וכן נחל בית עובד וסביבבריכות החורף שאחו עיינות ו :דוגמתאזורים לחים. 

  חלקם פעילים וחלקם עזובים. .פרדסים ומטעיםשדה, -גידולישונים: שטחי חקלאות 

 שטחי מעזבותשדות בור ו. 

 דוגמת גינון עירוני, שדרות עצים וגגות ול עירוניים שונים. הסביבה הבנויה, בתוכה מספר בתי גיד

 חניונים.

רחב של עופות גידול שונים המושכים עופות שונים וכך תומכים במגוון -ביתיוצרים מגוון  האלשטחים  כלל

 העיר.בתחומי 

 

ובתוכה. מטרת הסקר היא מיפוי אתרי  נס ציונהבסקר זה נבדק מצב העופות המקננים סביב העיר 

ה, תוך חשיבה על מערך תכנוני שימזער תסביבבהמחייה והקינון של מיני הציפורים השונות בעיר ו

מקיים שייתן מקום להעשרה ושיקום של בתי וניהול תכנון תקדם אל עבר מטרה לה, בפגיעה בעופות אלו

 או נכחדו כליל.  ,שהיו כאן בעבר וכמעט שנכחדו מיניםוהגידול הקיימים 
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 שיטות עבודה. 4.5.2

נס מרכזיים סביב העיר  אתריםל באת העושר של מיני העופות במגוון יחידות נוף ובתי גידו סקר זה בחן

מינים שחלקם שרויים בסיכון מהותי ו ובתוכה, תוך מתן דגש מיוחד למינים רגישים וייחודייםציונה 

אתרים  וסקרנוהתמעטות שמסכנת את קיומם, בעיקר עקב הרס בתי גידול טבעיים. במסגרת העבודה 

בהן פעילות העופות  ,(05:30-10:30 השעות בין) בשעות הבוקר המוקדמות, שונים סביב העיר ובתוכה

כל מיני  נרשמו במהלך הסקירה. 2016יוני  – מרץבמהלך החודשים  ההתבצע הסקירה מוגברת .

תשומת לב  הופנתה בנוסף,על מנת לבחון את עושר המינים ואת צפיפות האוכלוסיות.  שנצפו,העופות 

נערכו מספר ימי תצפיות בסתיו ובחורף  וכן מיוחדת לפעילות קינון של המינים העשויים לדגור באזור

נמצאים בחודשי החורף ההמינים הנודדים והחורפים )עופות  תלהבין טוב את אוכלוסיי נתמל ע 2016

 בארצנו( אשר נמצאים בתחומי נס ציונה.

 הסקר בתחומי עיקריים גידול י: בת8בלה ט

 צומחהגידול וטיפוסי בית האפיון  בתי גידול עיקריים

צמחייה מעוצה שטחי כורכר בעלי טופוגרפיה של גבעות ומצוקונים. עיקר הצומח מקומי:  כורכרהגבעות 

 לרוב בצפיפות בינונית וצמחייה עשבונית בכיסוי גבוה.

בסוף האביב בריכות אלו מתייבשות  .שטחי הצפה היוצרים בריכות בעונת החורף מקווי מים עונתיים

 ומתכסות צומח עשבוני צפוף של סביבה לחה.

שלא עברו הפרה שנים רבות.  ,שטחי חקלאות עזובים על תשתית קרקעת חמרה קרקעות חמרה

 שרובו מקומי ואופייני לחמרה. ,בהם כיסוי כמעט מלא של צומח עשבונימתקיים 

גדות נחל עם חישות קנים צפופות ו/או מעוצים פזורים )כולל עצים(, בקרקעית צומח  נחל אכזב

 עשבוני בכיסוי בינוני עד גבוה.

 כוללהיער לרוב -גבוהה. תתאו  בצפיפות בינוניתחורשות של אקליפטוס, או אורנים,  יער נטע אדם

 צמחייה עשבונית בצפיפות בינונית עד גבוהה.

שטחים גדולים של עצים נטועים, כגון: הדרים, זיתים, פקאן ועוד. חלקם מעובדים  פרדסים ומטעים

אינטנסיבית וחלקם עזובים. לעיתים חוצצות ביניהם שדרות ברושים צפופות ומעט 

 ית מקומית. צמחייה מגוונת וצפופה יותר נמצאת בשטחים העזובים.צמחייה עשבונ

 בעיקר גידולי חיטה ותפוחי אדמה. ,שטחי חקלאות מעובדים אינטנסיבית שדה-גידולי

ולעיתים  שטחי מבנים חקלאיים שנהרסו, מזבלות, עודפי עפרשטחים חקלאיים שננטשו,  מעזבות

לרוב גדלים צמחיי לא הושלם. בשטחים הללו צורך פיתוח שלשטחים שעברו הפרה 

 מעזבות, כולל עצים ושיחים פולשים )דוגמאת שיטה כחלחלה וקיקיון מצוי(.

 .בעיר הבנויהוחללים המתאימים לקינון מערכות גינון  הבה הבנויביהס
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 בתמונותבעיר בתי הגידול העיקריים : 28תמונה 

 

  

ממערב  ורותםשיחיית קידה  -בתמונה גבעות הכורכר.

 מקננים הכורכר במצוקי. (17)אתר מספר  לכפר אהרון

הנמצא בסכנת  ,מצוי שרקרקביניהם  ,רבים עופות

חזה, דוכיפת, -לבןשלדג  :בולטיםעוד הכחדה ארצית. 

  בז מצוי, וחוגלת סלעים.

חורף בסובב אחו  בריכת -בתמונה מקווי מים עונתיים.

מספר בריכות על קרקעות . (19)אתר מספר  עיינות

נמצאות באחו עיינות והשדות שסביבו, אתרים הכבדות 

אלו חשובים ביותר למגוון רחב של עופות חורפים, 

בפרט לעופות מים, כגון: שרשיר מצוי, מרית צפונית, 

 קיווית מצויצת ועוד.

  

מדרום  פריחה אביבית -בתמונה קרקעות חמרה.

 מיני ושיפעת שרעו. (12)אתר מספר  לטירת שלום

 שטחים מאשר בהרבה גדול אלה בשטחים העופות

 .המזון ריבוי עקב כנראה, בעיר אחרים

 .(17)אתר מספר  נחל בית עובד -בתמונהנחל אכזב. 

לאורך הנחל חישות קנים וכן עצי תות, אשל, שיזף ועוד. 

קיימות מספר בריכות אשר מחזיקות מים זמן בנוסף, 

סופית וברכיה. בחישות רב. בבריכות אלו מקננות 

הקנים לאורך הנחל מקננות קנית קטנה וצטיה חלודית. 

 זהו אתר הקינון היחיד בעיר לארבעת מינים אלו.
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)אתר  חורשת פארק האופניים -בתמונהיער נטע אדם. 

שתי חורשות איקליפטוס עיקריות: האחת . (3מספר 

)אתר  בפארק האופניים והשניה ליד שכונת טירת שלום

יער המורכב מצמחייה -. בחורשות אלו תת(17מספר 

מקומית. המינים העיקריים המקננים בחורשות אלו: נץ 

 ראש ותור מצוי.-מצוי, ינשוף עצים, סבכי שחור

פרדסים ומטעים ממזרח  -בתמונהפרדסים ומטעים. 

 פרושיםהנרחבים  שטחים(. 18)אתר מספר  42לכביש 

 בעיקר מקננים אלו באתרים. בתוכהועיר הסביב 

 בעצי. מצוי וירגזי שחרור, ממושקף בולבול: מיניםה

 למצוא ניתן מטעיםוה הפרדסים את התוחמים ברושים

 .ועוד מצוי בז, חוחית, אירופי בזבוז: כגון ,נוספים מינים

  

שדות בצפון העיר )אתר מספר  -בתמונהגידולי שדה. 

. העיר הפרושים סביב חקלאות נרחבים שטחי (.1

עקב הפרעה  ,בשטחים אלו כמעט ואין עופות דוגרים

רבה בזמן הקינון של כלי עבודה כבדים, חריש ועוד. 

 ,חורפים למינים החורף בעונתאלו חשובים  מקומות

פפיון שדות וזרעית השדה. עם זאת, מעט מינים  :כגון

 ועפרוני מצוי כרוון: כגון, אלו בשטחים לקנן מצליחים

 .מצויץ

שטח מעזבה ממזרח לרחוב  -בתמונהמעזבות. 

 ללכרך בד ניתן אלו בשטחים(. 9התרמ"ג )אתר מספר 

למצוא מינים כוללניים, כגון: עורב אפור, כרוון, מיינה 

 מצויה ועוד. 
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בשטחים הבנויים, בעיקר  יםאדם מקננ-ישונים של עופות מלוו מיניםגן המייסדים.  -בתמונההסביבה הבנויה. 

 וקירות רעפים גגות)דוגמת:  ציפורים לקינון המתאימים וחללים גינון שפע מתקייםשבאזורי הבנייה הכפרית, היכן 

הם: סנונית רפתות וסיס החומות. מינים אלו מקננים בתוך  בסיבה הבנויהב לראות שניתן מיוחדים מינים(. אבנים

 על תקרות בחניונים סגורים. העיר, הסיסים על מגדלים והסנונית

 

 ממצאים 4.5.3

 43קייצים, חורפים ונודדים, מתוכם : יציבים, ממיני עופות 102 בסה"כ נצפובמסגרת הסקר הכולל 

עיקר במרחב העיר וסביבה.  ,או בעלי פוטנציאל לקנן, המוכרים כמקננים בהווה או בעבר מינים מקננים

המינים השתייכו למגוון סדרות אחרות. רשימת  תבעוד יתר, המינים השתייכו לסדרת ציפורי השיר

 ראויים לציון המינים הבאים ,שנצפו. מתוך כלל מיני העופות 9מספר המינים המלאה מופיעה בנספח 

 : )לפי סדר חשיבות(

 בה מבעלי הכנף הססגוניים בארצנו. השרקרק חופר מחילה בקרקעות רכות ומקנן -שרקרק מצוי .

חרקים ממשפת הדבוראים. השרקרק המצוי כמעט ונעלם ממערב לקו פרשת  מזונו העיקרי הוא

חומרי הדברה. משנות השמונים החלה התאוששות מעקב הרעלות משניות  ,המים בשנות החמישים

של מין זה וכיום ניתן לראותו שוב באזורים אלו. אזור נס ציונה הוא אחד המוקדים הגדולים של 

 וגות ואף יותר מקננים בתחומי העיר במגוון בתי גידול. עשרות ז. 29השרקרק המצוי בשפלה

 ציפור שיר קטנה אשר מקננת כמעט רק על ברושים בצידי פרדסים ומטעים. ציפור  -בזבוז אירופי

על אוכלוסייתה המקננת בישראל. בחורף מגיעה מידע  מצייד ואיבוד שטחי מחייה וחסרה נפגעזאת 

מאירופה ואז ניתן לצפות בפרטים רבים. באזור נס ציונה  ,לישראל אוכלוסייה נוספת של מין זה

מקנן בעיקר בשדרות ברושים ה(. Shirihai, 1996)נמצא הריכוז הגדול ביותר בארץ של מין זה 

 בגינות ציבוריות ופארקים.בסביבה הבנויה,  מקנןבפרדסים, אך גם 

                                                           
29
 Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London 
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 יער פארק המורכב מעצי שיזף חורש אשלים סבוך וכן לאזורי מין אופייני לאזורי  -שיחנית קטנה

נכחדה כמעט לחלוטין מאזור מישור החוף והשרון עקב העלמות בית גידולה. במהלך הסקר  מצוי.

 נמצאה אוכלוסיה קטנה של שיחניות בפרדסים נטושים בשדות סובב אחו עיינות.

 פתוחים עם שיחים ועצים פזורים, נמצא פעמים רבות סביב יישובים חצי מין של שטחים  -תור מצוי

 בתי גידולמצייד בלתי חוקי ברחבי תפוצתו הרחבה וגם מהרס  ותקש נפגעואף מקנן בתוכם. 

 ובתוכה. נס ציונהמקננת סביב העיר מסוימת מתאימים. אוכלוסייה 

 ורים מיושבים. אוכלת בעיקר זרעי אזב המצויה גםציפור יפיפייה של שולי החורש ושדות בור  -חוחית

בחמישים השנים )חוח עקוד הוא שם של צמח בר קוצני נפוץ(.  ומכאן שמהוצניים קצמחי בר 

מסוימת האחרונות נפגעה קשות עקב הרס בתי גידול וציד נרחב. בנס ציונה נמצאת אוכלוסיה 

 על שדרות ברושים ומחטניים מסביב לעיר. יםמקננפרטים בעיקר בשדות בור ו

 דורס לילי זה הוא טריטוריאלי מאוד, לכן אתרי  .דורס לילה קטן הפעיל חלקית אף ביום -כוס חורבות

הקינון של מין זה )כולל אתרים "חשודים בקינון"( חשובים לשימור. הכוס מקנן במחילות וסדקים 

. בנס ציונה נמצא זוג אחד וכדומה מצוקים בסלעים אותם הוא מוצא בחורבות מחצבות נטושות

 .)טירת שלום דרום( 13מספר המקנן במחצבה נטושה באתר 

 

 : מיני עופות המקננים בתחומי הסקר לפי בתי הגידול השונים:9טבלה 

 מינים מקננים עיקריים בתי גידול עיקריים

 גבעות הכורכר
חזה, סבכי -חורבות, כרוון מצוי, לבןבז מצוי, דוכיפת, חוגלת סלעים, חוחית, ירקון, כוס 

 ראש, עפרוני מצויץ, שרקרק מצוי ותור מצוי.-שחור

 מקווי מים עונתיים
 -אין קינון של עופות ייחודיים באזור זה, אלא זה שטח חשוב למגוון עופות חורפים כגון

 שרשיר מצוי, מרית צפונית, קיווית מצויצת ועוד.

 קרקעות חמרה
ראש, -חזה, סבכי שחור-חוגלת סלעים, חוחית, ירקון, כרוון מצוי, לבןבז מצוי, דוכיפת, 

 עפרוני מצויץ, שרקרק מצוי ותור מצוי.

 חזה, פשוש, סיקסק, כרוון, תור מצוי, קנית קטנה וצטיה חלודית.-ברכיה, סופית, לבן נחל אכזב

 פרדסים ומטעים
חוחית, בזבוז אירופי, סבכי שחרור, פשוש, צופית, עורבני, ירקון, ירגזי מצוי, בולבול, 

 ראש, חוגלת סלעים, תור מצוי, תור צווארון ובז מצוי.-שחור

 ראש, ירגזי מצוי, תור צווארון ותור מצוי.-נץ מצוי, ינשוף עצים, סבכי שחור יער נטע אדם

 סיקסק, כרוון, חוגלת סלעים, עפרוני מצויץ ובז מצוי. גידולי שדה

 הסביבה הבנויה
בית, מאינה מצויה, דררה, צוצלת, שחרור, חוחית, בולבול, פשוש, צופית,  דרור בית, יונת

סנונית מערות, סנונית רפתות, סיס חומות, נקר סורי, דוכיפת, עורבני שחור כיפה, עורב 
 אפור ותור מצוי.

 מעזבות
 

ראש, צופית, ירגזי מצוי, בולבול, עורבני, -דרור בית, מאינה מצויה, פשוש, סבכי שחור
 , עורב אפור ותור מצוי.ירקון
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 גידולן לבית בהתאמה מקננות ציפוריםלקט : 29תמונה 

  
 מצוקי כורכר. מאחורי בית ספר "שדות" שרקרק מצוי בפתח קינו

  
 מחצבת כורכר נטושה בדרום העיר בגבול רחובות כוס חורבות

  
חישות קנים ליד בריכות המחזיקות מים עד אמצע  סופית

 בית עובד הקיץ בנחל
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פרדסים ומטעים עם שדרות עצים מחטניים ברחבי  בזבוז אירופי

 העיר

  
 גינון עירוני עם עצים מפותחים בפארק גן נווה דוכיפת

  
 לאורך נחל בית עובד, גם באזור היבש ברכיה
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שחיות קידה שעירה ורותם המדבר וכן גנים ופארקים  צופית בוהקת

 ציבורים

  
 גבעות כורכר עם שיחייה דלילה תור מצוי

  
 מטע נטוש עם שדרות מחטניים חוחית
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 מטעים נטושים  שיחנית קטנה

  
 שחיית קידה שעירה ורותם מדבר ראש עם כתמי אבקת קידה שעירה-סבכי שחור

  
 שטחים פתוחים עם עצי שיזף ושקמה פזורים דרור ספרדי

 

 והמלצות. מסקנות 4.5.4

 תמונה כללית על מצב העופות בתחום העיר נס ציונה, בדגש על מצב העופות המקנניםמספק סקר זה 

 פגיעה זו הובילהמסביב לעיר. מתקיימות אשר  תניכר כי ישנה פגיעה במערכות הטבע הייחודיו וממנו

במהלך העשורים האחרונים ובהחלפתם ע"י מינים מתפרצים  ייחודייםלנטישת המרחב ע"י מיני עופות 

וסתגלניים הבאים על חשבונם. לתהליכי הפיתוח השפעה ישירה ועקיפה על המערכות הטבעיות 
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במרחב, הן ע"י פגיעה ישירה במערכות, הן ע"י קיטוען בהשפעות המרחב העירוני על המערכות 

חלים או מכרסמים, העשויים לשרוד בצפיפויות הטבעיות סביבו. בניגוד למחלקות אחרות כגון זו

לרוב נעלמים מכתמים בהם  ,אוכלוסייה נמוכות מאד גם בכתמים קטנים ומקוטעים, עופות מתמחים

  אופטימליים. אינםהתנאים 

 םישנה התמעטות בעושר המינים הייחודייניתן לראות כי ובהשוואה לידע קודם,  הסקירה מתוצאות

לא נמצאו במהלך הסקר מינים רבים אשר נמצאו  .הכורכר ולאזורים הלחים לאזורי ,ים פתוחיםשטחל

בעבר בשטחים אלו, דוגמאת: כחל מצוי, חטפית אפורה, סבכי קוצים, חמריה חלודת זנב ועוד. כמו כן 

אשר נצפו במהלך הסקר בשיפעה נמוכה  ,ישנה התמעטות בשיפעה של המינים הייחודים לאזור

. זאת בניגוד מתפרציםמלווי אדם או ממינים  הדוגרים מורכבת בעיקר ממיניםחברת העופות מבעבר. 

 .מוכות גם בכתמים קטנים סמוך לעירליונקים קטנים וזוחלים שנמצאים עדיין בצפיפויות נ

 :נס ציונהבתי גידול סביב העיר ו אזורים מספרניתן להדגיש את חשיבותם של 

  גבעות הכורכר המזרחיות של נס ציונה. בשטח זה ישנם  -21 מספר גן לאומי גבעות הכורכר, אתר

קינונים רבים של שרקרקים, המקננים במצוקי כורכר הפזורים בשטח. שטח זה ערכי מאוד מבחינת 

 ראש ותור מצוי.-עושר ושיפעת בעלי הכנף הנמצאים בו ובולטת בו שיפעה גבוהה של סבכי שחור

 בדרום נס ציונה הגובל בשטח העיר רחובות, בו שטח  -14 מספר גבעות הכורכר הדרומיות, אתר

מספר גבעות כורכר שרידיות הנישאות מעל הסביבה. בשטח זה נמצאים קינונים רבים של אוכלי 

זרעים כגון: בזבוז אירופי, חוחית, דרור ספרדי, ירקון ועוד. כמו כן בשטח קינונים של חופרי מחילות 

 עושר ושיפעה גבוהה של בעלי כנף.וכולל מאוד כגון: שרקרק מצוי ולבן חזה. שטח זה ערכי 

  שטח של פרדסים ומשארי גבעות כורכר, אתר  -17מספר פרדסים ממערב לכפר אהרון, אתר

ייחודי עם מגוון רב של בתי גידול: נחל אכזב עם בריכות המחזיקות מים זמן רב, משארי כורכר עם 

צמחייה טבעית, מטעים פעילים ונטושים וחורשת איקליפטוס. בשטח עושר המינים המקננים הגבוה 

האתר היחיד בשטח הסקר בו מקננות הצטיה הו גם זביותר בנס ציונה בזכות מגוון בתי הגידול שבו. 

 והקנית הקטנה.

 קרקעות סחף כולל תשתית של ה שטח במערב העיר -19 מספר שדות סובב אחו עיינות, אתר

כבדות. באתר שדות גידולי שדה פעילים ונטושים, פרדסים פעילים ונטושים ומספר בריכות חורף. 

עופות מים החורפים בארץ, אותם ניתן לראות בתחום נס שטחי הבריכות חשובים ביותר למגוון מיני 

ציונה רק באתר זה. כמו כן, בשטחי הפרדסים הנטושים נמצאת אוכלוסיה קטנה של שיחנית קטנה, 

 עקב אובדן בתי גידול מתאימים. ,ציפור אשר נעלמה כמעט כליל משטחי השפלה

 ה ובה קינונים רבים של מחצבת כורכר נטוש -13 מספר מחצבה נטושה בגבול רחובות, אתר

 חזה. אתר קינון זה הוא ייחודיי במרחב נס ציונה. -שרקרקים וקינון של כוס חורבות ולבן
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 שטח בית ספר אשר לצורך הקמתו חצבו בגבעת כורכר ויצרו  -32 מספר אתר, בית ספר שדות

יכול לשמש חזה. אתר זה -מצוק. במצוק זה מקננים מספר זוגות של שרקרק מצוי וזוג לבנימעין 

 כמקום חינוכי ללמידה על שרקרקים והטבע בעיר.

 

 : לקט מציפורי נס ציונה30תמונה 

  
 גבעת רחוב הדרור -חזה-לבן  שדות יד אליעזר -שרקרק מצוי

  
 שדות רחוב המאה ואחד מערב -בזבוז אירופי פרדסי כפר אליעזר -תור מצוי
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 אתר לפי העופות מיני עושר: 14 מפה
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 נבחרים וקינון צפרות ואתרי אתר לפי המקננים עושר מיני העופות :15 מפה
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 סיכום

ציונה וכן מציע מספר המלצות -מראה תמונה עדכנית וכוללת של מצב העופות בעיר נס סקר זה

 שפעת המינים. הגדלתמגוון המינים בעיר ו תלהעשר

מספר מרשים של ב . מדוברמינים נמצאו מקננים 43מתוכם  ,מיני עופות 102הסקר נצפו במסגרת 

 ציונה.-מינים מקננים אשר מתפרסים על מספר בתי גידול ייחודיים בסביבת העיר נס

גבעות המערביות ההשטחים העיקריים והחשובים ביותר לציפורים שאותרו בעיר הם: גבעות הכורכר )

שוכות ושדרות הברושים התוחמות את הפרדסים והמטעים וכן שטחי ההצפה וסביב טירת שלום(, המ

 באחו עיינות וסביבותיו.

ם לקיייהיה ניתן  ,נראה שעל ידי ממשק ותכנון נכון של המרחב העירוני והתפתחות העיר לכיוון פנים

 המקיימת מגוון עופות עשיר.מערכת אקולוגית  בתחומי העיר

 

 המלצות סקר עופות וקינון. -5.3.5 סעיף, מרוכזות בפרק ההמלצות פרק עופות וקינוןהמלצות 

 

 גבעת התורב: זוג סיקסקים 32תמונה  פרדסי כפר אהרוןב: בז מצוי 31תמונה 
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 30םגדולי-עטלפי חרקים ויונקים בינונייםסקר . 4.6

 

 רקע

ערבי ובין זה של אירו  -האפריקאי ישראל מהווה מסדרון חיוני בין עולם הטבע של מיקומה הגיאוגרפי 

ביחס לשטחה. בישראל ישנם  ,יונקים בפרטבאסיה. לכן, ישראל נחשבת עשירה מאוד במיני בע"ח בכלל ו

עטלפים ומכרסמים )כשני שליש( ורק מיעוטם  כדוגמת ,מרביתם יונקים קטניםמיני יונקים כאשר  101

ונמצאת באותו קו מישראל  14פורניה גדולה פי קלימדינת בינוניים וגדולים. לשם ההשוואה, יונקים 

הרוחב )דבר המשפיע רבות על האקלים( ובה מספר דומה של יונקים. דוגמה נוספת היא אירופה הגדולה 

 אך יש בה פחות מפי שניים ממספר היונקים בהשוואה לישראל. ,מישראל 300פי 

 וכלוסיות אלו הן בעלות רגישותרבים מיונקי ישראל נמצאים בגבול תחום תפוצתם הטבעי. לכן, א

לאפיין את עושר המינים ומבנה חברת עטלפי חרקים והיונקים  מטרת הסקר היא וחשיבות גדולה.

בתחומי הקו הכחול של העיר. השפעות אדם כגון זיהום אור,  ,גדולים באתרים טבעיים למחצה -הבינוניים

 כותרים תעשייתיים וחקלאיים, ממשיוהרס בתי גידול כתוצאה מהתיישבות אדם, כבישים ואזו רעש

  .31להשפיע על כלל אוכלוסיות היונקים באזור גם כיום

 

 עטלפי חרקים. 4.6.1

 רקע 4.6.1.1

לגבי מצאי העטלפים מוגבל. הקודם המידע  פיכךאזור הסקר הנוכחי לא נסקר בצורה שיטתית בעבר ול

)הכולל גם את אזור הסקר(, דווח על  שות הטבע והגניםעם זאת, בסקר שנעשה עבור מחוז מרכז של ר

פעילות של תשעה מיני עטלפים: פרסף גמדי, פרסף גדול, יזנוב קטן, אשמן קטן עטלפון לבן שוליים, 

  .32מצוי עטלפון אירופי, אשף מצוי, נשפון דק אוזן, עטלף פרי 

 

 עבודה תושיט. 4.6.1.2

המקליטים את קריאות האקולוקציה  ,Songmeter ZCהסקר בוצע באמצעות שני גלאיי עטלפים מסוג 

פי רוב ניתן לזהות -)שימוש בגלי קול לצורך ניווט( של העטלפים ושומרים את המידע בקובץ דיגיטלי. על

 פי התדר והצורה הכללית של קריאת האקולוקציה שהוא מפיק.-את מין העטלף על

                                                           
30
 תודה למור טאוב על הייעוץ והתמיכה הטכנית בכל הקשור לתת הפרק על העטלפים. 
31
.  282–203 ( יונקים. הספר האדום של החולייתנים בישראל )עורכים דולב, ע. ופרובלוצקי, א.(, עמודים2002שלמון, ב. ) 

 ירושלים.
32
 .2011קיץ -. סקר עטלפים בהרי יהודה ושפלת יהודה2011ע. וע. דולב.  עמיחי, 
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בגלאי ותוצאות סקר זה אינן נרשמים  םיש לציין כי עקב צורת אות האקולוקציה של עטלפי פרי אין ה

 מלמדות על היעדרותם או נוכחותם. למעשה, מין זה ידוע כמלווה אדם והוא נוכח בוודאות באזור הסקר.

הגלאים הוצבו ללילה אחד והקליטו בפרק הזמן שבין חצי שעה לפני שקיעה ועד חצי שעה אחרי זריחה. 

 .07.10.2016 :איסוףתאריך ה 06.10.2016 :תאריך ההצבה

  האתרים שנבחרו לסקר:

עזבה דרומית לבית הספר החקלאי עיינות. שטח זה מאופיין בפעילות משדות חקלאים, פרדסים ו (1

 ןעזבה בימחקלאית נרחבת ובכתמים של שדות חרושים בעונה זו ופרדסים. הגלאי הונח ב

 .פרדסים ושדות חרושים

דרומית להרחבה של טירת שלום. גבעות חוליות מיוצבות למחצה משובצות  המצוישטח  (2

 עזבה, פרדסים לא מתוחזקים וריבוי צמחייה פולשת.מב

 

 

 וגלאי עטלפים נס ציונה יונקים מיקום מצלמות :16מפה 
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 . ממצאים4.6.1.3

מעברים מול הגלאי של שני מיני עטלפי חרקים:  208בליל הסקר הוקלטו  -)אחו עיינות( 1 מספר גלאי

 ואשף מצוי .  שוליים -עטלפון לבן

 

 1 מספר בגלאי השונים העטלפים מיני( מעברים מספר) : התפלגות פעילות10טבלה 

 מין )מדעי( מין )עברית(
מספר 

 מעברים

אחוז מכלל 

 הפעילות

עטלפון לבן 

 שוליים
Pipistrellus kuhlii 43 %20.7 

 Tadarida teniotis 165 %79.3 מצויאשף 

 

 

 1 מספר לות מיני העטלפים השונים בגלאי: התפלגות פעי6איור 

 

 

 שוליים-מעברים מול הגלאי של עטלפון לבן 18בליל הסקר הוקלטו   -)גבעות טירת שלום( 2 מספר  גלאי

 בלבד. 

 2מספר  : התפלגות פעילות )מספר מעברים( מיני העטלפים השונים בגלאי11טבלה 

 מין )מדעי( מין )עברית(
מספר 

 מעברים

אחוז מכלל 

 הפעילות

עטלפון לבן 

 שוליים
Pipistrellus kuhlii 18 100% 

 

עטלפון  
לבן  

 שוליים
21% 

אשף 
 מצוי
79% 
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 . מסקנות והמלצות4.6.1.4

(. רוב הפעילות הייתה 1נספח וב 32תמונה ראה פירוט בסך הכל תועדו בסקר שני מיני עטלפי חרקים )

עטלפי החרקים הנפוצים בישראל. מינים אלו  -(27%שוליים )-( ועטלפון לבן73%אשף מצוי )המינים: של 

ידועים כמינים מלווי אדם השוכנים בסדקים ולא במערות ומנצלים מבנים )בעיקר בעלי גגות רעפים או 

ים חרקנצל תאורה מלאכותית ונראה לעיתים קרובות צד משוליים גם -אסבסט( כאתרי משכן. עטלפון לבן

אבן שואבת. נוכחותם של מינים אלו בלבד צפויה ומלמדת על הרכב חברה להם כסביב פנסים המהווים 

לקטגוריית בספר האדום סביבה מופרת. שני מינים אלו מסווגים  -חדגוני, מגוון מינים קטן, ובאופן כללי 

ים בקריטריונים של . קטגוריה זו כוללת מינים שאינם עומד– (Near Threatened; NT) "קרוב לאיום"

 .33הקטגוריות החמורות יותר של סכנת הכחדה, אבל צפויים לעמוד בהם בעתיד הקרוב

יחסית למספר המינים שתועדו בעבר  נמוך במיוחדבסיכומו של דבר, עושר המינים שתועדו בסקר היה 

היא  ניכר שכל פעילות עטלפי החרקים שנסקרו -במחוז מרכז של רשות הטבע והגנים. מעבר לכך 

בעיקר של שני מינים בלבד, האופייניים לשטחים עירוניים, ומורכבות חברת עטלפי החרקים באתר 

והתבצע בעונה אחת )קיימת  באופן יחסיהסקר היה קצר משך שנסקר היא נמוכה. חשוב לציין ש

אך סביר להניח שהסיבות העיקריות לחוסר מורכבות החברה  ,תנודתיות עונתית בפעילות העטלפים(

 נעוצות בהשפעת אדם בעבר ובהווה. 

עטלפי חרקים הם צרכנים עיקריים של חרקים ליליים ובמקרים מסוימים )נקבה מניקה( יכולים לצרוך עד 

ושים(. נחשבים למזיקים לחקלאות ולאדם )כגון ית הופם בלילה. חלק מחרקים ליליים אלממשקל ג 99%

דבר ההופך אותם לבעלי תפקיד  ,מגיע למספר ק"מ בלילה הלזאת, טווח תנועתם של עטלפים אל בנוסף

משמעותי בוויסות אוכלוסיות חרקים ליליים. מתוך כך, שירותם בהדברה טבעית נמצא כבעל חשיבות 

שמעותי כלכלית גבוהה ועל פי הערכות שנעשו בארה"ב מסתכם במיליארדי דולרים בשנה. תפקיד מ

 נוסף שיש לעטלפי חרקים הוא הסעת נוטריינטים ממקום אחד לאחר ובעיקר מנחלים לשורשי עצים. 

רגישותם של עטלפי חרקים לקוטלי חרקים  משום כך, -במארג המזוןממוקמים גבוה עטלפי החרקים 

שינויים בהרכב . כלומר, למצב המערכת האקולוגית ורעלים אחרים גבוהה ויכולה לשמש כ"נורית אזהרה"

.  במערכות 34האוכלוסיות יכולים להוות אינדיקאטור לכך שקיים חוסר איזון במערכת האקולוגית

אשר סילוקו מהמערכת משנה את ההרכב והמבנה של  ,אקולוגיות רבות העטלפים מהווים מין מפתח

                                                           
33
.  282–203 ( יונקים. הספר האדום של החולייתנים בישראל )עורכים דולב, ע. ופרובלוצקי, א.(, עמודים2002שלמון, ב. ) 

 ירושלים.
34
 Jones, G., Jacobs, D., Kunz, T., Willig, M. & Racey, P. (2009) Carpe noctem: the importance of bats as 

bioindicators. Endangered Species Research, 8, 93–115. 
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של עטלפי החרקים אוכלוסיותיהם והשינויים במספרי האוכלוסיות ראוי לציין כי  .35החברות במערכות אלו

 .ניתנים לניטור

 .המלצות סקר עטלפי חרקים -5.3.6 סעיף ,מרוכזות בפרק ההמלצות פרק עטלפי חרקיםהמלצות 

 : מיני העטלפים העיקריים שתועדו בסקר33תמונה 

  

 שוליים. צילום: ערן לוין-עטלפון לבן    

 

 אשף מצוי. צילום: עזרא חדד    

 

 סקר מצלמות לכידה -גדוליםו בינונייםיונקים . 4.6.2

 עבודה שיטות. 4.6.2.1

המופעלות על Reconyx PC900 מצלמות לכידה אוטומטיות מדגם  6הסקר התבצע באמצעות הצבת 

אדומה. -אינפרה באמצעות תאורההמופעלות  ,גם ביום וגם בלילה ידי חיישן תנועה וחום גוף ומצלמות

המצלמות הוצבו בשני חתכים )כאשר בכל חתך שלוש מצלמות( בקרבת מקומות בהם נצפתה פעילות 

 7והושארו בשטח למשך  30/9/2016הוצבו בתאריך  ןה לעיל. 16  מיקום המצלמות מובא במפה .בע"ח

מטי. כל תמונה לילות. המצלמות תוכנתו לצלם ברצף בכל פעם שהופעלו על ידי חיישן התנועה האוטו

שניות  10-שתיעדה בעל חיים נרשמה וכל רצף תמונות נחשב כאירוע צילום אחד. הפסקה של למעלה מ

הביאה להגדרת הרצף הבא כאירוע נפרד. הגדרת "אירוע" באה כדי לצמצם את ההטייה הנובעת מבעל 

 חיים שנשאר זמן רב בקרבת מצלמה.

                                                           
35
 Kerth, G. & Melber, M. (2009) Species-specific barrier effects of a motorway on the habitat use of two 

threatened forest-living bat species. Biological Conservation, 142, 270–279. 
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 . ממצאים4.6.2.2

אירועי צילום.  60-בתמונות  432 צולמו תכים תועדו בע"ח. סך הכלבכל ששת המצלמות ובשני הח

תן זהוב (, Vulpes vulpes)המינים שצולמו במרחב הם )לפי אחוז ההופעה(: שועל מצוי 

(Canisaureus ,) חזיר בר(Sus scrofa),  חולדה שאת מינה לא ניתן להגדירRattus spp),)  ארנבת

תמונות של  100 -ומכרסמים וכלביים שלא זוהו בשל איכות הצילום. למעלה מ ((Lepus capensisשדה 

 .)פרט בודד שצולם שוב ושוב( הנתונים בשל חזרתיות ניתוחבכרוון הושמטו 

  הצילום של בעלי חיים בנס ציונה: התפלגות אירועי 7 איור

 

אך קטועים בשל כביש ראשי ומאופיינים במאפיינים  ,בהסתכלות על שני החתכים, שאמנם קרובית פיזית

ניתן לראות שמגוון המינים  ,שונים של תכסית, גודל שטח, צמידות דופן וקישוריות למרחבים נוספים

 .שתועדו שונה בין החתכים

 

 מכרסם  
4% 

 שועל
33% 

 תן זהוב
23% 

 שועל/תן
2% 

 ארנבת
6% 

 חולדה
15% 

 חזיר
17% 

 נס ציונה אירועים

 מכרסם  

 שועל

 תן זהוב

 שועל/תן

 ארנבת

 חולדה

 חזיר
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 בחתך עיינותשל בעלי חיים : התפלגות אירועי הצילום 8איור 

 

 טירת שלוםבחתך יים של בעלי ח: התפלגות אירועי הצילום 9איור 

 

3%, 1, מכרסם   

,  שועל
2 ,7%  

28%, 8, תן זהוב  

, 3, ארנבת
10% 

24%, 7, חולדה  

28%, 8, חזיר  

 עיינות אירועים

   מכרסם

 שועל

 תן זהוב

 ארנבת

 חולדה

 חזיר

5%, 1, מכרסם   

74%, 14, שועל  

16%, 3, תן זהוב  

5%, 1, שועל/תן  

 טירת שלום אירועים

 מכרסם  

 שועל

 תן זהוב

 שועל/תן
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מאפיינים מגוונים של עם שטחים פתוחים אחרים, גדול יותר, קישוריות גבוהה יותר שטח  :מרחב עיינות

נצפו יותר מינים  . כל אלו יכולים להסביר מדועריחוק יחסי ממשכנות אדםופרדסים ו שדה-גידוליחקלאות 

 בר. ארנבת השדה וחזיר :ובכללם גם כאלה שמאפיינים שטחים פתוחים כגון

נמצא במרחב זה  .מאופיין בגבעותקטן יותר, הכלוא בין כבישים ומשכנות אדם ושטח  :מרחב טירת שלום

כי מלווי אדם. מעניין לראות  כוללנייםטורפים שנמצאו הם  המצומצם יותר של מיני יונקים ואל מגוון

תנים ובמרחב אחו עיינות ההפך: צולמו צולמו יותר אירועי שועלים מאשר אירועי במרחב טירת שלום 

. הנתון ראוי להיבדק בשנית ולאורך זמן על מנת למצוא מגמה או יותר אירועי תנים מאירועי שועלים

 להכחישה. 

 : שועל מצוי34תמונה 

 

. השועלים 36טורף בינוני קטן ממשפחת הכלביים. השועל שוכן במאורות שחפר בעצמו או שחפרו דרבנים

הם אומניבורים )אוכלי כל( היודעים לנצל פסולת שמקורה בפעילות אדם ולכן משגשגים בקרבת יישובי 

אדם. השועל המצוי נחשב כמין שהרחיב את תפוצתו בעקבות פעילות אדם וכתוצאה מכך דחק מיני 

י התן ”עצמו עעם זאת, נראה שהשועל נדחק ב. 37צוקיםשועלים מקומיים: שועל הנגב )חולות( ושועל 

 .38הזהוב

 

 

                                                           
36
 ההוצאה לאור.-. כרך יונקים. אינציקלופדיאת החי והצומח של ארץ ישראל. משרד הביטחון1987טוב. -מנדלסון, ה. וי. יום 
37
.  282–203 ( יונקים. הספר האדום של החולייתנים בישראל )עורכים דולב, ע. ופרובלוצקי, א.(, עמודים2002שלמון, ב. ) 

 ירושלים.
38
 Scheinin, S., Y. Yom-Tov, U. Motro, and E. Geffen. 2006. Behavioural responses of red foxes to an increase in the 

presence of golden jackals: a field experiment. Animal Behaviour 71:577–584. 
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 : תן זהוב35תמונה 

 

טורף בינוני ממשפחת הכלביים שמאופיין בזנב קצר שקצהו קטום וכהה. המבנה החברתי של התן הוא 

זוגות טריטוריאלים. במקרים רבים צעירים נשארים עם הוריהם ומסייעים בגידול אחיהם הצעירים. 

סולת מפ יזוןנש כוללני מלווה אדםכשהמזון מצוי בשפע נוצרות כך להקות קטנות של תנים. זהו טורף 

. מין זה מוגדר כיום כמין תחקלאי פסולתאו פסולת ביתית . בין שמקורה בממזבלות עירוניות אורגנית

 מתפרץ ונעשים מאמצים להגביל את אוכלוסיותיו.

 חזיר בר: 36תמונה 

 

תועד רק בחתך עיינות. החזיר הינו אוכל כל, מהגדולים ביונקי הארץ. משקלו של זכר בוגר עשוי לעלות 

ק"ג. החזירים משוטטים בקבוצות חברתיות מגוונות: זכרים צעירים יחדיו, נקבות וגוריהן )עם או  100על 

זכרים יחידאיים. עיקר פעילותם בשעות החשיכה. גם החזירים מוגדרים כמינים מתפרצים  ובלי זכר( 

: המגווןמזונם שעשויים לגרום נזק לתשתיות חקלאיות ולתוצרת. מספרם ותפוצתם גדלים בהתמדה בשל 

 פסולת אנושית, תוצרים חקלאיים, גינות נוי ועוד. 
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 ארנבת שדה: 37תמונה 

 

מין בסדרת הארנבאים שתחום תפוצתו כולל שטחים נרחבים בארץ. הארנבת הינה מין יחידאי שתחומי 

המחייה שלו עשויים לחפוף פרטים אחרים. צפיפות האוכלוסין של ארנבות בשדות חקלאיים עולה לרוב 

יפות האוכלוסין של אלו החיים בשטחים טבעיים. פיקוח מוגבר על צייד הביא בשנים האחרונות על צפ

 .  ןלהתאוששות אוכלוסיות

 . מסקנות והמלצות4.6.2.3

מגוון המינים שצולמו בנס ציונה מאפיין ברובו בתי גידול הקרובים ומושפעים ע"י יישוב אדם ושטחי 

, להם קישוריות מקוטעת עם הבדל בין השטחים של טירת שלוםחקלאות. מהממצאים של סקר זה עולה 

הבדל  לבין אלו הנרחבים יותר ובעלי שטחי החקלאות הגדולים יותר של עיינות. שטחים פתוחים נוספים,

 מסדרונות אקולוגיים(. -4.10הניתן לשינוי על ידי שיפור הקישוריות בין שני מרחבים אלו )הרחבה בפרק 

בשל  הןבעיקר בטירת שלום( בית, שיש להניח שנמצאים בסביבה )לי בית וכלבי מפתיעים בהעדרם חתו

בשל הימצאות עקבות שלהם במרחב. מיקום המצלמות שלא על צירי תנועה  הןהקירבה לבתי המגורים ו

 את הסיכוי לתעדם. כנראה ראשיים מצמצם

 ,עיינותוד שהתקיים בתיעבטירת שלום לעומת תנים וההפך המוחלט ב שועליםיותר ו עובדה שתועדה

אך יכול גם להעיד על מגוון גדול יותר ושכיחות גדולה יותר של מכרסמים, זוחלים  ,יכול להיות אקראי

וציפורים בשטחי החולות של טירת שלום לעומת שטחי החקלאות של עיינות. הדבר ראוי להיבדק בשנית 

 במקביל לביצוע סקרי מכרסמים. ,ובתקופות שונות

אך ניכר שהשטח החולי משובץ  ,בדקו כלל מכרסמים. אמנם תועדו במצלמות חולדותבסקר זה לא נ

במחילות רבות של מכרסמים אופיניים לשטחי חולות נודדים, שטחי חולות מיוצבים ולשטחים מעובדים. 

 לבצע סקר הכולל לכידה פיזית של מכרסמים. מומלץלשם סקירת מגוון מינים אלו 

 .גדולים-המלצות סקר יונקים בינוניים -5.3.7 סעיף, מרוכזות בפרק ההמלצות פרק זההמלצות 
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 . סקר פרפרים4.7

 . רקע4.7.1

 2 -בסתיו )בו אתרים( 5 -)ב 14.5.16 -באביב במסגרת יום דיגום אחד בבשני ימי דיגום: הסקר נערך 

 .4.11.16 -אתרים( ב

, ובקרבת שדות חקלאיים. וגניםבמרכז העיר ובפאתי העיר, שדות בור, פארקים  אתרי טבעהסקר כלל 

 שמות ומספרי האתרים שנדגמו מפורטים בהמשך.

 . שיטות עבודה4.7.2

 בכל אחד מהפוליגונים. כל פרפר שנצפה נרשם ותועד. ,בניטור של כשעה ,הדיגום נעשה ע"י אדם אחד

 . ממצאים4.7.3

 , פרטים 39אתרים(  5-פרפרים )במיני  11בסקר האביב נצפו 

 .פרטים בלבד 3 -(אתרים 2-מינים )ב 3בסקר האביב נצפו 

משפחות  4מינים שונים, נציגים של  12, בוגרים )לא נספרו זחלים וגלמים(פרטים  42סה"כ נצפו 

 )צבעוניים, לבנינים, כחליליים והספריות(.

 בסקר מיני הפרפרים שנצפו

  19, 3אתרים מספר  ) אתרי טבע 5-ב בוגריםפרטים  39 ,פרפריםמיני  11נצפו בסקר האביב ,

20 ,21 ,29.) 

 ( נצפו 21, 20: , מספראתרי טבע 2 -בבסקר הסתיו )מינים בלבד. 3 

  משפחות )כחליליים, לבנינים,  4מינים של פרפרי יום, נציגים של  12 -סה"כ מינים שנצפו בסקר

 המשפחות: נימפיות, סטיריות.הספריות וצבעוניים( לא נצפו נציגים של 

 .המינים השכיחים הם לבנין הרכפה וכחליל החומעה 

 

 : מיני הפרפרים שנצפו בסקר12טבלה 

מספר פרטים  משפחה שם המין

 שתועדו בסקר

 תיאור המין

 לבנין הכרוב

 Pieris brassicae 

מין נפוץ ביותר, המקיים אוכלוסיית קבע לאורך השנה.   2 לבניניים

 הזחלים ניזונים ממיני צמחים ממשפחת המצליבים. 
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מספר פרטים  משפחה שם המין

 שתועדו בסקר

 תיאור המין

 לבנין הרכפה 

 Pontia  daplidice 

מין נפוץ, הנצפה לאורך השנה. זחליו ניזונים מהרכפה  16 לבניניים

וממיני מצליבים. בסקר היווה את המין השכיח והנפוץ 

 ביותר.

 לבנין הצנון

 Artogeia rapae 

מין נפוץ המקיים אוכלוסיית קבע לאורך השנה. זחליו  3 לבניניים

 ניזונים מצמחים ממשפחת המצליבים.

 לבנין התלתן

  Colias croceus 

בכל הארץ. זחליו ניזונים ממינים של תלתן נפוץ מין  1 לבניניים

 ואספסת ומינים ממשפחת הפרפרניים.

כחליל האספסת  

Leptotes pirithous 

מין ממוצא טרופי אפריקאי, המעופף בכל רחבי הארץ  5 כחליליים

ולאורך השנה. זחליו ניזונים מאספסת וממינים שונים 

ממשפחת המצליבים. הבוגרים מעופפים סביב שיחי 

 עופרית הכיף המצויה בגינות ובפארקים עירוניים.

כחליל האפון 

Lampides boeticus 

ל רחבי הארץ ובמרבית חודשי השנה למעט מין נפוץ בכ 1 כחליליים

החודשים הקרים. זחליו ניזונים ממגוון רחב של צמחים 

פונדקאים וביניהם: אפון, אספסת, תורמוס, אחירותם 

 ועוד.

כחליל הארכובית  

Lycaena phlaeas 

זחליו ניזונים ממינים שונים של ארכובית.  מין קטן, אשר 1 כחליליים

תיכוני, כולל באזור -החבל היםבישראל הוא נפוץ בכל 

בקעת הירדן. מעופף ברוב ימות השנה )למעט העונה 

הקרה( . הבוגרים מעופפים החל ממרץ ועד נובמבר, 

 עם תחילת העונה הקרה.

כחליל החומעה 

Lycaena thersamon 

בכל רחבי הארץ במרבית חודשי השנה, פרפר נפוץ  8 כחליליים

ים ממיני החומעה למעט בחודשים הקרים. זחליו ניזונ

 והארכובית.

 כחליל הינבוט

 Azanus jesous 

מין ממוצא טרופי אפריקאי המעופף כל השנה בחלקים  2 כחליליים

נרחבים של הארץ ובכלל זה באזור המרכז. זחליו 

 ניזונים  מהינבוט וממיני שיטים.

 כחליל הקיטנית

 Chilades galba 

בקרבת שיחי הינבוט בכל מין ממוצא מדברי, המעופף  1 כחליליים

 רחבי הארץ, בעונה החמה.

 הספרית החלמית

Carcharodus alceae   

פרפר נפוץ בכל רחבי הארץ. זהו מין טריטוריאלי, הנפוץ  1 הספריות

במרבית חודשי השנה, למעט החודשים הקרים. זחליו 

 ניזונים מהחלמית, הנטופית וההיביסקוס. 
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מספר פרטים  משפחה שם המין

 שתועדו בסקר

 תיאור המין

 סנונית נאה-זנב

 Papilio machaon 

syriacus   

מין מעפיל באזורי גבעות והרים אשר חודר גם לאזורי  1 צבעוניים

השפלה והעמק. המין נפוץ ברחבי הארץ ולאורך מרבית 

חודשי השנה. זחליו ניזונים משיחי הפיגם וגם מצמחי 

 השומר והגזר.

 

 2016  אביבבסקר פרפרים  מינימגוון ושפע : 10איור 

 

  2016 39סתיו בסקרפרפרים מיני ושפע מגוון : 11איור 

 

                                                           
39
 .21-ו 20אתרים מספר  -ך חמשת האתרים שנכללו בסקר האביבסקר הסתיו כלל שני אתרים מתו 

 2016מגוון מינים שנצפו בסקר אביב 
 לבנין הרכפה

 לבנין התלתן

 לבנין הצנון

 לבנין הכרוב

 כחליל האספסת

 כחליל החומעה

 כחליל הינבוט

 כחליל הארכובית

 כחליל הקיטנית

 כחליל האפון

 הספרית החלמית

 2016סקר סתיו מגוון מינים שנצפו ב

 כחליל החומעה

 כחליל הינבוט

 סנונית נאה-זנב
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 אביב  סקר בין סקר הסתיו לשפע פרפרים לפי מינים : השוואה 12איור 

 

 לאביב  40בין סקר הסתיומגוון מיני פרפרים לפי אתרים : השוואה 13איור 

 

                                                           
40
 .21-ו 20אתרים מספר  -ך חמשת האתרים שנכללו בסקר האביבסקר הסתיו כלל שני אתרים מתו 
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 :פירוט מגוון ושפע המינים לפי אתרים

 

 מינים( 3סה"כ נצפו חורשת פארק האופניים ) -3 מספר אתר

חורשת איקליפטוסים המשמשת גם כמקום בילוי לפיקניקים ולפעילויות של תנועות נוער. מיני הצמחים: 

 לנטנה ססגונית )בשולי החורשה(.ו איקליפטוסים, קייצת, חרחבינה מכחילה

 .(4(, כחליל האספסת )1(, לבנין התלתן )9לבנין הרכפה )מיני הפרפרים שנצפו: 

 

 מינים( 3)סה"כ נצפו ות סובב אחו עיינ -19מספר אתר 

וביניהם שיחי  מעזבות אזור המאופיין בפרדסים ובשדות, בשולי השבילים והדרכים צומחים מיני צמחי

 מגוון המינים הקטן נובע מכך שהשדות מרוססים.ייתכן וינבוט. 

 .(1(, כחליל החומעה )1(, לבנין הרכפה )1לבנין הצנון ) מיני הפרפרים שנצפו:

 סקרים )אביב וסתיו( 2במקום נערכו  מינים( 10סה"כ נצפו אחו עיינות ) -20מספר אתר 

בקצה שדה חקלאי אזור רטוב ובו מרבד של שיחי פטל קדוש, שנית, ארכובית ינבוט ומיני תלתן וחומעה. 

מין של  1מיני כחלילים,  6מיני לבנינים,  2מינים ) 10אזור זה היה עשיר באופן יחסי במגוון מינים. נצפו 

 כחליל החומעה. ואהביותר (. המין השכיח סנונית-ופרט אחד של זנב פריתהס

אחד  -( 2(, כחליל הינבוט )1(, כחליל האספסת )4(, לבנין הרכפה )1לבנין הצנון ) מיני הפרפרים שנצפו:

(, הספרית 6(, כחליל החומעה )1(, כחליל האפון )1(, כחליל הקיטנית )1כחליל הארכובית ) ,בסקר סתיו

 .סקר סתיו -( 1סנונית נאה )-(, זנב1החלמית )

 

 .סקרים )אביב וסתיו( 2במקום נערכו  מינים( 2סה"כ נצפו גבעות הכורכר ) -21 מספר אתר

עקרב, נירית הקמה, -שנצפו: עכנאי, עוקץמיני צמחים  רכס כורכר מרשים ועשיר במגוון צמחי בר.

עם זאת,  הגה מצויה.ו עבקנה, לנטנה ססגונית במורדות, שברק מצוי, שברק קוצני, בוצין מפורץ, שומר

 37-( ביום חמסין חם במיוחד )כ12:50הסקר היה בצוהרי היום )באביב  –כמעט ולא נצפו פרפרים  סקרב

 כאשר גשמי הסתיו התאחרו לעונה.מעלות( ובסתיו נערך הסקר בתחילת נובמבר 

 .סקר סתיו -( 1(, כחליל החומעה )1לבנין רכפה ) מיני הפרפרים שנצפו:
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  מינים( 3סה"כ נצפו פארק גן רווה ) -29מספר אתר 

 .מיני צמחים שנצפו: לנטנה ססגונית, לבנדר ועופרית הכף גן ציבורי בקצה רח' נורדאו.

 .(1(, לבנין הרכפה )2(, לבנין הכרוב )1)לבנין הצנון מיני פרפרים שנצפו: 

 

 

 והמלצות מסקנות 4.7.4

עם זאת, מונוסון. -דוגמת גבעתיים ויהוד( שנצפה תואם ערים נוספות באזור המרכז, 12מגוון המינים )

שנצפו היה נמוך מהמצופה.  בוגריםפרפרים הפרטים של  פרכן, מס-מספר המינים נמוך מהצפוי וכמו

מעלות(  37יום חמסין חם במיוחד ). מדובר ביום הדגימה באביבהחום ששרר בעומס ייתכן שבשל 

כן, -אינו משקף באופן מובהק את מצב הפרפרים באזור. כמווייתכן שלאחר רצף של ימי חמסין שהגיע 

 הייתה דלה במשקעים.הנוכחית כאשר עונת הסתיו  ,(4.11יום הדגימה בסתיו היה בתחילת נובמבר )

 ,כפי שנצפה בערים אחרות במרכז ,ימוש בחומרי הדברה בגנים ובאזורים החקלאייםבנוסף, ייתכן שש

 הפרטים המעופפים ושל מגוון המינים.  פרגם הוא מהווה גורם להפחתה משמעותית של מס

( וגבעות הכורכר 20מספר אתרים: אחו עיינות )אתר  2-נערך דיגום חוזר ב 4.11.16-בסקר הסתיו ב

בפרפרים להדגיש שהגשמים התאחרו בעונה וייתכן שזו הסיבה לתצפית מועטה (. חשוב 21 מספר )אתר

בשני האתרים נצפו מעט פרפרים הן ברמת המגוון והן ברמת מספר הפרטים. בסקר הסתיו נצפו  -בוגרים

)אחו עיינות( וכחליל  20 מספר ( באתר1(, כחליל ינבוט )1סנונית נאה )-מיני פרפרים בלבד: זנב 3

 )גבעות הכורכר(.  21 מספר תר( בא1חומעה )

 מעט פרפריםבו סקרים באביב ובסתיו ובאופן מפתיע נצפו  2גבעות הכורכר נערכו  - 21 מספר באתר

ייתכן שמיעוט הפרפרים וכאמור,. המקום עשיר במגוון צומח הכולל צמחים פונדקאים וצמחי צוף בסקר זה

כן, מומלץ לערוך סקרים נוספים -על. בסתיו(נובע מהעיתוי של ימי הסקר )שרב באביב, ומיעוט גשמים 

 במקום. 

 המלצות סקר פרפרים. -5.3.8 סעיף, מרוכזות בפרק ההמלצות פרק זההמלצות 
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 : לקט מפרפרי נס ציונה38תמונה 

  
 כחליל החומעה כחליל הארכובית

  
 לבנין הרכפה הספרית החלמית

  
 כחליל האספסת כחליל הינבוט
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 )סקר אקווטי( בתי גידול לחיםסקר . 4.8

 . רקע4.8.1

בתי גידול לחים הם מערכות אקולוגיות הנשענות באופן כמעט בלעדי על מקווי מים לשם קיומן. בכלל זה 

כות חורף, מעיינות וכן מקווי מים מלאכותיים. בתי גידול לחים יניתן למנות אגמים, נהרות, נחלים, בר

תומכים במגוון ביולוגי עשיר הכולל נציגים מקבוצות שונות של צמחים ובעלי חיים, בהם כאלה המוגבלים 

חיים( או כאלה -לקיום במים ובקרבתם בלבד )למשל אצות, צמחי מים, חלזונות מים, חרקי מים, דגים ודו

 ים, יונקים, צמחי גדההתלויים בשירותים המסופקים על ידי מערכות המים ונשענים עליה )למשל עופות מ

חרקי גדה(. מדובר לרוב במערכות רגישות להפרעות חיצוניות ובעיקר להתערבויות אנושיות כמו זיהום, ו

 שינוי המשטר ההידרולוגי )למשל, שאיבת מים או שיבוש הניקוז הטבעי( או החדרת מינים פולשים. 

המרכזי, יש תנאים אידיאליים  בנס ציונה, הממוקמת בעיקר על שטחי כורכר וחמרה במישור החוף

זה בתי גידול בעלי פוטנציאל גבוה. בעת ביצוע סקר  מספרכות חורף. בשולי העיר נצפו ילהתפתחות בר

 חלקם כבר היו יבשים, כך שלא ניתן היה לדגום אותם.  ,מקווי המים בעירשל 

 . 27.2.16בתאריך סוף החורף הדיגום בנס ציונה נערך ב

  עבודה שיטות. 4.8.2

הדיגום בוצע על ידי זוהר ינאי, דוקטורנט במחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, העוסק באקולוגיה 

 של מקווי מים מתוקים. 

מועדי הדיגום נבחרו כך שיאפיינו את מקווי המים בעונות האידיאליות לדיגום מסוג זה, כלומר התפר בין 

 סוף החורף )המבטא בתי גידול עונתיים בשיאם( והאביב )המשקף את בתי הגידול הקבועים בשיאם(. 

או כשלים מפגעים  נרשמובמהלך הביקור האתר תועד, לרבות מאפייניו האקולוגיים והסביבתיים ו

 נמדדו מדדים סביבתיים חיוניים המעידים על איכות המים.כמו כן, תפקודיים שעדויות להם נצפו בשטח. 

 20. הדיגום התבצע במשך 500µmאיסוף חסרי החוליות בוצע באמצעות רשת פלנקטון בקוטר נקבים 

ינים והנגישים, דקות של הנפת רשת לפחות, המחולקות באופן יחסי על פני מגוון בתי הגידול הזמ

ובמידת הצורך הדיגום הוארך על מנת לאפיין בצורה מיטבית את האתר, עד לדיגום שארך למעלה 

משעה באתרים גדולים, מורכבים ומגוונים במיוחד. תכולת הרשת נבחנה מיד לאחר הוצאתה מהמים. 

קת במעבדה. המינים שנמצאו נרשמו ושוחררו בחזרה למים ובמידת הצורך נאספו לשם בחינה מדוקד

במסגרת הידע הזמין  ,הגדרת חסרי החוליות בוצעה עד לרמה הטקסונומית הנמוכה ביותר האפשרית

 ומגבלות הזמן. 
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חיים באתר: חיפוש -במקביל לאיסוף חסרי החוליות במים בוצע חיפוש אקטיבי אחר עדויות לפעילות דו

 תחת מחסות פזורים בסביבה. בצמוד לצמחיית מים ו ,תטולות, ראשנים, משלימי גלגול ובוגרים

  נפרדות לכל תחנה: שתי טבלאותמסוכם באחת מתחנות הדיגום  שנאסף בכל ביוטי והביוטי-המידע הא

  בתחנות הדיגום (לימנולוגיים) ביוטיים-א ממצאים :1טבלה. 

  בתחנות הדיגום.  (ביולוגייםביוטיים )ממצאים  :2טבלה 

 :2מקרא לטבלה 

 :הבאים סימוניםהשפע הפרטים מיוצג קטגוריאלית על ידי 

 = מעל אלף פרטים.  ++++= מאות פרטים;  +++ = עשרות פרטים; ++= עד עשרה פרטים;  +

 שלבי ההתפתחות של החרקים:

l ;זחל =p  ;גולם =a  .בוגר = 

 חיים:-תצפיות דו

t  ;ראשן =a  .בוגר = 

 אקווטי סקר דיגום אתרי: 17 מפה
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 ממצאים. 4.8.3

 

בלתי איכותיים; כולם עונתיים  אך גם אתריםמבחינת בתי גידול, הסקר כלל אתרים איכותיים מאוד 

)חלקם אף היו יבשים בעת הביקור(; מלאכותיים וטבעיים. בשל השונות הרבה בין בתי הגידול, המרחק 

בין כלל האתרים ועל כן הם  הגיאוגרפי ביניהם והמשמעויות הממשקיות, אין כל טעם באנליזה השוואתית

 מוצגים בנפרד. 

( ואילנית מצויה , אחו עיינות20מספר אתר נמצאה בקרפדה ירוקה ) חיים:-תועדו שני מיני דובסקר 

חיים שכיחים בישראל, המוגדרים -(. מדובר בשני מיני דו, סובב אחו עיינות19מספר  אתרנמצאה ב)

תפוצתם ובתי הגידול שהם מאכלסים מתאימים לתנאים , שתחום )מינים "אדומים"( בסכנת הכחדה

 .41שנמצאו בסקר

בקבוצה זו בולט מקומם של החרקים ולצדם  .מרבית בעלי החיים שנמצאו היו חסרי חוליות ,כצפוי

 סרטנים ירודים ורכיכות. 

חיים והרכיכות המוגנים -בין בעלי החיים אין מינים שהוכרזו בישראל כמינים מוגנים, למעט הדו

הישראלית באופן גורף. אין פירוש הדבר שמינים אחרים אינם בסיכון, אך כיום הידע אודות  42חקיקהב

 מצבם עדיין חסר. 

 סעיף, המלצות נוספות מרוכזות בפרק ההמלצותוהמלצות.  מסקנותהממצאים מובאים להלן בשילוב 

 (.המלצות סקר בתי גידול לחים )סקר אקווטי -5.3.9

תמונות שצולמו בתחנות הדיגום השונות ונועדו לאפיין את בית הגידול הלח במסמך זה משולבות 

 .שנדגם. במקביל מוגשות תמונות נוספות שעשויות להציג זוויות אחרות מבית הגידול הלח

 אתרי הדיגום

 (20)אתר מספר  אחו עינות. 1

. השטח (20 מספר )אתר כת חורף מוכרת ואיכותית בשטחי השדות דרומית לכפר הנוער עינותיבר

בוצע במועד בו היא כבר הייתה על סף ייבוש ומה שנותר ממנה הוא  סקרההמוצף של הברכה גדול, אך 

חום וללא זרימה. תשתית בצבע רצועה לחה בשול השדה המערבי, לגבול הפרדס. המים היו עכורים 

לחך המינים שמקיפה את השטח ישנו גם ריכוז של ת המעזבות כה היא בוץ כבד. מלבד הצמחיייהבר

 . קדוש ופטלאזמלני 

                                                           
41
 ( הספר האדום של החולייתנים בישראל. הוצאת מאגנס.2002דולב, ע ופרבולוצקי, א )עורכים( ) 
42
 2005, אשר עודכן בשנת 1964חוק ערכי טבע מוגנים משנת  
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 27.2.2016, משתנים סביבתיים שנמדדו בברכת אחו עינות: 13טבלה 

 שעת הדיגום 13:00

27.0 °C טמפרטורה 

 ריווי חמצן % 155

12.1 mg/l חמצן מומס 

391 µS מוליכות חשמלית 

190 ppm מליחות 

276 ppm מוצקים מומסים 

8.7 

 

 ערך הגבה

45 cm עומק המים 

15 cm סקי 

 

 27.2.2016, בעלי חיים שנמצאו במים בברכת אחו עינות: 14טבלה 

taxon 

 

 טקסון

CRUSTACEA   סרטנים 

Ostracoda ++ צדפוניות 

INSECTA 

 

 חרקים

Ephemeroptera: Cloeon sp.  + בריום: קלאון 

Hemiptera: Corixidae + :חותרן פשפש 

Coleoptera: Dytiscidae + שחיינית חיפושית 

Diptera: Chironomidae + 

יתוש: ימשוש 

 )אפור(
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taxon 

 

 טקסון

Diptera: Chironominae + 

יתוש: ימשוש 

 )אדום(

Diptera: Ceratopogonidae + יתוש: יבחוש 

Diptera: Culicidae +(p,l) :כולכית יתוש 

AMPHIBIA 

 

 חיים-דו

Bufotes viridis +(t) קרפדה ירוקה 

 

היה חריג ונובע ככל הנראה מפריחת אצות )המוזנת על ידי באתר אחו עיינות ריכוז החמצן שנמדד במים 

(. יחד עם זאת, המערכת מאוזנת וכוללת לבריכה מעשירים אורגניים שנמצאים בדשן מהפרדס הסמוך

מינים רגישים לצד מינים עמידים יותר. בהתחשב בכך שמדובר בשרידי המערכת שהציפה את האחו 

שאחו עינות הוא אתר בעל חשיבות אקולוגית גבוהה. כדי  ,להניח בסבירות גבוההלאורך החורף, ניתן 

כת חורף נוספת הממוקמת מערבית לפרדס, מעבר לתחום השיפוט ילאשש את ההשערה נדגמה גם בר

 (. 2באתר דיגום  להלן אהשל נס ציונה וגם היא נמצאה איכותית ביותר )ר

 יינותאחו ע -: אתר דיגום בסקר אקווטי39תמונה 
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 (19)אתר מספר  כה מערבית לאחו עינותיבר. 2

ברכה זו ממוקמת בלב השטח החקלאי מערבית לתחום השיפוט של נס ציונה. בשל קרבתה הגיאוגרפית 

כה הזו על יומאפייניה הדומים לאחו עינות )מלבד מועד הייבוש המאוחר יותר(, הוחלט לדגום גם את הבר

 מנת לקבל מידע נוסף על בעלי החיים שככל הנראה מאכלסים גם את אחו עינות בשיא העונה הלחה. 

 הבריכה כוללתירוק ושטח פניה על פי רוב חשוף לשמש. בצבע תשתית הברכה בוצית. המים צלולים 

 גושי אצות נמצאו במים. ו ריכוז צפוף של אגמון ימי

 27.2.2016, מדדו בברכה המערבית לאחו עינותמשתנים סביבתיים שנ: 15טבלה 

 שעת הדיגום 13:45

24.0 °C טמפרטורה 

 ריווי חמצן % 168

14.1 mg/l חמצן מומס 

283 µS מוליכות חשמלית 

136 ppm מליחות 

200 ppm מוצקים מומסים 

 ערך הגבה   8.9

89 cm עומק המים 

30 cm סקי 

 

 27.2.2016, בברכה המערבית לאחו עינותבעלי חיים שנמצאו במים : 16טבלה 

taxon 

 

 טקסון

MOLLUSCA 

 

 רכיכות

Bulinus truncatus + בולית הבילהרציה 

ARANAEA 

 

 עכבישנים
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taxon 

 

 טקסון

Acari + אקרית מים 

CRUSTACEA 

 

 סרטנים

Ostracoda +++ צדפוניות 

 

 שטרגל אדמדם +

Cyclops + ציקלופס 

Cladocera +++ דפניתאי 

INSECTA 

 

 חרקים

Ephemeroptera: Cloeon sp.  ++ בריום: קלאון 

Odonata: Anax imperator +(a) שפירית קיסרית 

Coleoptera: Dytiscidae +(l) חיפושית שחיינית 

Diptera: Chironomidae ++ 

יתוש: ימשוש 

 )אפור(

Diptera: Dixidae + יתוש: דיקסיד 

Diptera: Culicidae +(l) :כולכית יתוש 

AMPHIBIA 

 

 חיים-דו

Hyla savignyi ++(t) אילנית מצויה 

 

מאפייניה של הברכה המערבית דומים לאלה של אחו עינות, לרבות ריכוז החמצן המומס הגבוה. מכאן 

ניתן להניח שהברכה המערבית משקפת את מצבה של ברכת אחו עינות גם מבחינה ביולוגית, בתזמון 

הברכות כולו, בכל השטחים  מכלולמאוחר יותר. מהדיגום בברכה זו אנו למדים על החשיבות של 

סובבים את כפר הנוער עינות. ברכות אלה מקיימות מערכות אקולוגיות מגוונות התומכות בחברה ה

חיים ושל חסרי חוליות. לברכות דינמיקה עונתית שונה ואוכלוסיות עוברות ביניהן ככל -מגוונת של דו

מומלץ לשמור על כל הברכות בשטחי הנראה לעתים קרובות ובכך שרידותן לאורך זמן מובטחת. 
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מתשטיפים חקלאיים  מניעת זיהומןהחקלאות, לרבות כאלה שאינם תחת שיפוטה של נס ציונה ולוודא 

  עלולים להגיע למים ולהעשיר אותם בחמצן יתר על המידה., ה)בעיקר חומרי דישון(

 

 בריכה מערבית לאחו עיינות -: אתר דיגום בסקר אקווטי40תמונה 

 

 27.2.2016אחו עינות, . נס ציונה, סרטני דפניה: 41תמונה 
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 נחל בית עובד . 3

הנחל זורם בשטחי נס ציונה ובית עובד ומשם מערבה עד נחל שורק. מדובר בערוץ שעובר בין שטחים 

ככל הנראה במטרה להוביל את המים במהרה ולמנוע  ,חקלאיים ברובו, וגדותיו מוסדרות בשיפוע תלול

 על  הצפות. בעת הדיגום לא הורגשה זרימה בנחל והמים עמדו )רוחב האפיק במקומות שנדגמו לא עלה

עכור. התשתית בוצית ובתחתית הייתה בוצה שחורה המורחפת בקלות. בשולי ומ'( והיו בגוון חום  1.5

נקודות, סמוך לגשר של  מספרב, אגמון ימי ולחך. הדיגום בוצע קיקיון, עבקנה שכיחמיני הערוץ נראו 

 דרך האלופים ולמכון הביוב. 

 

 27.2.2016, משתנים סביבתיים שנמדדו בנחל בית עובד: 17טבלה 

 שעת הדיגום 11:15

20.9 °C טמפרטורה 

 ריווי חמצן % 0

0 mg/l חמצן מומס 

910 µS מוליכות חשמלית 

430 ppm מליחות 

634 ppm מוצקים מומסים 

7.6 

 

 ערך הגבה

25 cm עומק המים 

8 cm סקי 

 

 27.2.2016, בעלי חיים שנמצאו במים בנחל בית עובד: 18טבלה 

taxon 

 

 טקסון

ANNELIDA   תולעים טבעתיות 

Oligochaeta + זיפית-תולעת דל 

CRUSTACEA 

 

 סרטנים

Cladocera +++ דפניתאי 
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INSECTA 

 

 חרקים

Coleoptera: Dytiscidae +(a) חיפושית שחיינית 

Diptera: Chironominae + 

יתוש: ימשוש 

 )אדום(

Diptera: Chironomidae + 

ימשוש  יתוש:

 )אפור(

 

אחוזי חמצן במים,  0%נמדדו  –ריכוז החמצן  וכך גםתנאי בית הגידול היו ירודים ביותר בעת הדיגום, 

לזהות את מקור המים ואת  צעמומסבירה את חברת חסרי החוליות הירודה. הכלומר אנוקסיה מוחלטת, 

ההפרעות המושתות עליהם ולטפל בכך על ידי הפסקת הזיהום ומהילה אינטנסיבית במים שפירים על 

. עד שיעשה כך, המערכת תמשיך לאכלס רק בעלי חיים עמידים במיוחד ובעלי מנת לשקם את המערכת

 להם להימלט מהמים בעת הצורך.כושר תנועה טוב המאפשר 

 נחל בית עובד -: אתר דיגום בסקר אקווטי42תמונה 
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 לאחרונה שירד המים מפלס על מעידים, הצינור בתחתית וסחף פסולת: 43 תמונה

 

 

 (26 מספר )אתרתעלה מאחורי פינת החי . 4

וגדותיה תלולות. מבוטנת , היא התעלה נמתחת לאורך רחוב ויצמן ותפקידה העיקרי הוא לנקז מים

יבשה, למעט מקטע אחד בו תחתית הבטון סדוקה  נמצאהנטוע הרדוף נחלים. התעלה  הבשולי

 מ'. המים צלולים ובקרקעית ההיקוות נח מצע בוצי דק.  15-ומאפשרת היקוות של מים לאורך כ

 

 27.2.2016, משתנים סביבתיים שנמדדו בתעלה מאחורי פינת החי: 19 טבלה

 הדיגוםשעת  16:00

22.5 °C טמפרטורה 

 ריווי חמצן % 75.4

6.6 mg/l חמצן מומס 

257 µS מוליכות חשמלית 

123 ppm מליחות 

175 ppm מוצקים מומסים 

8.1 

 

 ערך הגבה
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14 cm עומק המים 

14 cm סקי 

 

היעדרם איכות המים בתעלה גבוהה למדי, ככל הנראה משום שמקורם במי גשמים שנקוו. יחד עם זאת, 

המוחלט של חסרי חוליות במים מעיד על כך שלא מדובר במערכת אקולוגית מתפקדת. התעלה משמשת 

 .כרגע למטרות ניקוז בלבד ואין לה ערך אקולוגי

 תעלת פינת החי -: אתר דיגום בסקר אקווטי44תמונה 

 

ברכת חורף הסמוכה לאצטדיון נס ביצוע הסקר: בתי גידול לחים נוספים בנס ציונה, שהיו יבשים בעת 

 ציונה; תעלה בשולי כביש הגישה לאצטדיון נס ציונה. 
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 סקירה תכנונית. 4.9

על מנת לקבל תמונה כוללת על אתרי הטבע העירוניים, נסקרו תכניות ובעיקר ייעודי הקרקע לאותם 

תכניות מתאר ארציות  הליכי תכנון(:או ב אתרים, ברמות התכנון השונות ובשלבי תכנון שונים )מאושרים

(, 21שינוי  3)תמ"אות(, תכניות לתשתית לאומית )תת"לים(, תכנית מתאר מחוזית למחוז מרכז )תמ"מ/

 .הנמצאות בהליכי תכנון ,תכניות מתאר מקומיות ותכניות מתאר מקומיות

. מידע על תכניות מאושרות ועתידיות בתחומי אתרי הטבע העירוניים מפורט בכרטסת עבור כל אתר

, זאת במידה ולא חשוב לסייג כי יתכן וקיימות תכניות בהליכי תכנון שאינן מצויות בכרטסת האתר

 .התקבל מידע עליהן

-פרק זה מציג סקירה כללית של התכניות שלהן השפעה על הביטים סביבתיים בשטחה של העיר נס

 שנת אישורה.  אבסוגריים לצד שם התכנית הי ההמופיע שנההציונה. 

 בראייה אזוריתתכניות 

 (2005: תמ"א משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור )35תמ"א 

 35: תשריט מרקמים, תמ"א 18מפה 
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הינה תכנית כוללנית לכל מדינת ישראל. הוראות התכנית מתייחסות לשלושה נושאים  35תמ"א 

ים הפתוחים הגדרת עיקרון "צמוד הדופן", שמירה על רצף השטח –עיקריים: פיתוח ברצף לבניה קיימת 

 וצפיפות נטו למגורים.

יעקב, רמלה, לוד, -לציון, באר-ציונה מצויה בלב תחום "מרקם עירוני" הכולל את ראשון-ניתן לראות כי נס

 ציונה. -רחובות ונס

ומדרום אשר בחלקו מוגדר  , ממזרחציונה גובלת במרקם שמור משולב ממערב-כמו כן, ניתן לראות כי נס

כמכלול נופי וכן במרקם משולב ממזרח ורצועת נוף מצפון. על פי התמ"א, כל תוספת בינוי במרקם שמור 

תופקד רק אם שקל מוסד התכנון את הפיתוח תוך התחשבות  ,משולב במסגרת תכנית מתאר מחוזית

לפיתוח באזורי  העדפהוך ת ,בשימור ערכי טבע, חקלאות, נוף, מורשת ורציפות שטחים פתוחים

פריפריה על פני אזורי המרכז. כמו כן, מוסד תכנון המאשר תוספת בינוי בשטח זה צריך לבחון כי אין 

בפיתוח שינוי מהותי של אופי האזור וזאת לאחר שהוצגה בפניו סקירה כוללת של השטחים הכלולים 

 מוכה. בתחום התכנון, במקביל לסקירת מיצוי עתודות הקרקע בסביבה הס

 יח"ד לדונם.  9-11 -טווח הצפיפות נטו הממוצעת למגורים בעיר מוגדר בתמ"א ל

35 א"תמ, תשתית למרכיבי והפניות סביבתיות הנחיות נספח: 19 מפה
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נספח נוסף של הנחיות סביבתיות והפניות למרכיבי תשתית. מתשריט זה עולה כי כל תחום  35לתמ"א 

ציונה מצוי בשטח המוגדר כשטח לשימור משאבי מים )מופיע במפה כקווים כחולים מקוטעים(. -העיר נס

תכנון זה סימון זה מחייב את מוסד התכנון לשקול אלמנטים להחדרת מי נגר עיליים. כל תכנית בשטח 

העלולה לגרום לזיהום מי תהום, מחויבת בחוות דעת הידרולוגית ובהוראות למניעת הפגיעה במי 

 התהום. 

 1/שינוי 35תמ"א 

מהווה את מדיניות התכנון ברמה הארצית בכל הנוגע לבניה, פיתוח ושימור. על מנת  35כאמור, תמ"א 

לתת מענה תכנוני גמיש ועדכני לאורך זמן, הוטמע מנגנון מעקב ועדכון בהוראות התכנית, במסגרתו 

 נקבע כי אחת לארבע שנים תבחן המועצה הארצית את הצורך בשינוי ועדכון התכנית. 

. המסמכים כלל המסמכים עודכנו. 35כעשור לאחר אישור תמ"א  2015, אושר בשנת 1תמ"א ל 1 עדכון

מרחב תחום, הכולל מכלולי נוף אשר מופו כרקע  –כללו הטמעה של הגדרת מונח "מעטפת מכלול נופי" 

יונה, צ-לתכנון וקבלת החלטות בידי מוסד תכנון על פי הצורך ולפי מידת העניין שבו. בהתייחס לעיר נס

עבורה צוין כי מורד נחל שורק מבטא את סיפורם , מורד נחל שורקב – 29ת מכלול מספר הוגדרה מעטפ

של נחלי החוף הזורמים צפונה. תפקידם האקולוגי החשוב מתבטא בעצירת נדידת החולות ויצירת 

ולוגי והבוטני כמו מופעים מורפולוגיים של כורכר, חמרה, תוואי נחל מעיינות ובתי גידול לחים. העושר הבי

 הם הערכים העיקריים שסומנו.  ,בצורת שרידי יישוב ,גם העושר התרבותי

 מורד נחל שורק -29, מכלול מספר 2, גיליון מספר 2נספח מספר  – 1/ 35: תמ"א 20מפה 
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 : תכנית מתאר נוסח מאוחד )בהליכי תכנון(1תמ"א 

 אך היא מצויה בשלבי תכנון מתקדמים.  ,טרם אושרה 1תמ"א 

לכדי תכנית מתאר  ,לאחד ולתמצת תכניות מתאר ארציות רבות ככל האפשרהיא מטרתה של התמ"א 

 300-תמ"אות מתוך קרוב ל 17. נכון לימים אלו, התמ"א כוללת האחדה של 35אחת, פרט לתמ"א 

יות המים, הגז, והפסולת. על מאושרות. יש לה בעיקר השפעה על תפרושת השטחים הפתוחים ותשת

 42אף שהתמ"א מתייחסת לנושא הדרכים והמסילות, הרי שבמקביל מגובשת בימים אלו תמ"א 

. לאור העובדה כי תמ"אות אלו טרם בוטלו, בהמשך תובא סקירה 23ואת תמ"א  3המבטלת את תמ"א 

 . הןשל

 1 א"תמ, ראשי תשריט: 21 מפה

 

מצויה במרחב עירוני הגובל בצומת תשתיות ממזרח וממערב. כמו  העיר 1ניתן לראות כי על פי תמ"א 

. )בצבע ירוק בהיר( ( מסומנים כגן לאומי21כן, גבעות האירוסים )גבעות הכורכר המערביות, אתר 
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בנוסף, רואים כי שטחים פתוחים שנקבעו כשמורות טבע מתבטלים בגבולות היישוב )למשל השמורה 

 אזור נופש מטרופוליני(.  – 37/21/3מסומנת בתכנית תמ"מ 

 

  21/3תמ"מ  -מחוז מרכז -תכנית המתאר המחוזית

 21/3 מ"תמ, ראשי תשריט :22 מפה 

 

בייעוד זה השימושים  -התמ"מ מגדירה את מרבית היישוב בייעוד של אזור פיתוח עירוני )סימון צהוב(

משרדים, שירותי הסעדה, העיקריים הם מגורים, מוסדות ציבור לסוגיהם, שטחים פתוחים, מסחר, 

מלונאות, מתקני ספורט ונופש מרכזי תחבורה ורכבת. שטח משמעותי בגבולו המערבי הינו בייעוד של גן 

השטח הסובב את טירת שלום מוגדר כשטח לאזור מטרופוליני ירוק עם משבצות שחורות(. בצבע לאומי )

אחו אתר הטבע העירוני (. 32/ 21/ 3 תמ"מ)בהמשך הסקירה מוצגת התכנית לאזור מטרופוליני הדרומי 

עיינות מוגדר כשטח בייעוד אזור נחל וסביבתיו. )כלומר, ההגנות הסביבתיות עליו מוגברות ביחס לאזור 

 אשר תשמר ותשקם ערכי טבע, תרבות ונוף(.  ,תכנית לנחל וסביבותיובשטחו לפיתוח ונדרשת 
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מוגדרת רצועה של שמורת נוף )ייעוד המתבטל המכון הביולוגי מסומן כמוסד בצבע חום שמסביבו 

 צבע ורוד(. מסומן ב( וכן אזור מכון ויצמן מסומן בייעוד של תעשייה, מלאכה ותעסוקה )1בתמ"א 

 

 תכניות מתאר ארציות נושאיות

 שטחים פתוחים

 (1981: תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע, שמורות נוף )8תמ"א 

מטרת התכנית היא איתור שטחים המיועדים לשמש כגנים לאומיים, שמורות טבע או שמורות נוף. אין על 

עתידה  1תמ"א חשוב לציין כי ציונה או בסמיכות. -פי תכנית זו גנים לאומיים או שמורות טבע בגבולות נס

כגון  ,נמוכה יותר ואינה כוללת גנים לאומיים ושמורות שנקבעו בתכניות בהיררכיה 8 לבטל את תמ"א

 אזור נופש מטרופוליני בגבעות הכורכר שטרם אושרה.   – 37/21/3ובפרט תמ"מ  21/3תמ"מ 

 

 (2006לניקוז ונחלים ) -משולבת למשק המים תכנית מתאר ארצית  3/ב/34תמ"א 

 מטרות התכנית הן להבטיח המשך קיומם ותפקודם של נחלים וסביבתם, הן לצורך שיקום, שימור ופיתוח

הבטחת תפקודם כעורקי  תוךערכי נוף, אקולוגיה ותרבות והן כמוקדים לפעילויות נופש ופנאי, כל אלו 

 ניקוז ופשטי הצפה להולכת מים ולצמצום נזקי סחף והצפות הנגרמים מנגר עילי.

האמצעים למימוש שנקבעו בתמ"א הן בצורת קביעת הוראות לשימושי קרקע בתחום העורק, בשטחים 

 ובפשטי ההצפה. קביעת הנחלים שלגביהם יוכנו תכניות לנחל וסביבתו. הסמוכים לו
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 אזור נס ציונה -3/ב/34א "תמ תשריט :23 מפה

 

ונחל שורק בתשריט ניתן לראות את הגבול הדרומי של מחוז מרכז בקו השחור, את נחל גמליאל 

ההבדל  .מהם מ'100-במרחק של כהמשמעות בין היתר היא איסור פיתוח המוגדרים כעורקים ראשיים. 

בין הנחלים נעוץ בהגדרת נחל שורק כעורק ראשי לתכנון. בעוד שנחל גמליאל מוגדר כעורק ראשי 

 ,נחל שעבורו תוכן תכנית לנחל וסביבתו –בהתייחסות התכנית לנושאי ניקוז, לנחל שורק ייעוד נוסף 

הנחל ותפקודו לצרכי פעילות פנאי  אשר תבטיח שמירה ושיקום של ערכי טבע הנוף והסביבה לאורך

 ונופש. 

מצפון לטירת שלום ואזור אחו עיינות ניתן לראות פוליגונים סגולים המסמלים את פשטי ההצפה של 

מאפשרת למוסדות התכנון לתכנן כל שימוש בתחום פשטי ההצפה ובתנאי שנלקחו  זו הנחלים. תמ"א

 ותו האקולוגית. בחשבון שיקולי וויסות זרימה של פשט ההצפה וחשיב
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 גבעות הכורכר -אזור נופש מטרופוליני תכנית מתאר מחוז מרכז ל 37/21/3תמ"מ   

.אושרה טרם זו תכנית. 37/21/3 מ"תמ תכנית רקע על ציונה בנס הטבע אתרי: 24 מפה

 

מהווה למעשה שילוב של תכנית ו שנערכת בהיררכיה נמוכה יותר מתמ"אתוכנית הינה  37/21/3תמ"מ 

מפורטת לשטחי נחל וסביבתו )נחל שורק וגמליאל( ופירוט ייעודים ושימושים לייעוד הקרקע בתמ"מ 

21/3 . 

המיועדים לשמש כאזורי נופש מטרופולינים. אזור נופש במחוז מרכז מרחבים  7הגדירה  21/3תמ"מ 

מקומית המיועד בעיקרו לפעילות נופש, -ת עלהינו שטח בעל חשיבו 21/3מטרופוליני, כהגדרתו בתמ"מ 

 פנאי וספורט בשטחים פתוחים ועיבוד חקלאי וכן למטרות משלימות ותואמות של בינוי גובל. 

אלא מפרטת אותן. בדברי  ,תכנית זו אינה מהווה שינוי לתמ"מ ואינה משנה הוראות התכנית הכוללת

חינה רב תחומית של השטח ואותרו השטחים תכנון השטח נעשה לאחר בההסבר של התכנית מצוין כי 

שנמצאו כראויים להישאר פתוחים, השטחים שנמצאו כמתאימים לצרכי פנאי ונופש והשטחים שנמצאו 

 כראויים להרחבת הפיתוח הגובל.
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-ציונה, רחובות ומועצה אזורית גן רווה )כ -הפארק המטרופוליני הוא שטח רחב ידיים בפאתי הערים נס

מספק את צורכי האוכלוסייה וכולל גנים, חורשות, מתקני ספורט, שבילים ודרכים דונם(, ה 5,200

ואטרקציות כריאה ירוקה לתושבי הערים הסובבות. הפארקים המטרופוליניים הופכים בשנים האחרונות 

למרכיב מרכזי בפיתוח עירוני בישראל ובתפיסה הארצית של שיקום הנחלים. הדוגמה המוכרת 

א אזור הנופש המטרופוליני סובב נחל הירקון. בשנים האחרונות המחקר בתחום יוהמפותחת ביותר ה

התכנון מתמקד בשילובם של שטחי חקלאות במערכות חברתיות, תפקודי נוף, פנאי ונופש. לפארק 

 חברתית בשיפור איכות החיים העירוניים. -סביבתית ותרבותית-חשיבות אקולוגית

הגובלים עם הפיתוח העירוני אלו רי הטבע העירוניים, בעיקר ניתן לראות כי מקצת את לעילמהמפה 

ובאזור  411מקבלים ייעוד לפיתוח עירוני )עיקר הפיתוח הוא באזור רחובות המערבית לאורך כביש 

ציונה(. כמו כן, רואים -בחלקה המזרחי של נס , כפר אהרון מזרח,9טירת שלום ואתר טבע עירוני מספר 

אך אינו כלול בשטחי השיפוט  ,בייעוד חקלאי. פיתוח לנופש אינטסיבי צמודכי מרבית השטחים נותרים 

ציונה, שבתחומה מצויים שטחים המיועדים לאזור נופש אקסטנסיבי, קרי, בעל תכונות פיתוח -של נס

 מקבל ייעוד לשמורת טבע.  , גבעות טירת שלום,14אתר הטבע מספר על פי תכנית זו, מינוריות. 

המצוי בסמוך לגן לאומי גבעות הכורכר, שמצפון לאתר הנופש של היישוב 'אירוס'  לאור הפיתוח המואץ

לגן לאומי או  לשקול להמשיך את שטח התכניתמוצע והביקורת הציבורית בעקבותיו, המטרופוליני 

להבטיח כי יוותרו בייעודים בכך את החלק הצפוני של גבעות הכורכר ובה ולכלול  שמורת טבע

 -22 גן לאומי גבעות הכורכר, אתר טבע מספר -21)אתר טבע מספר ערכיים פתוחים המאפיינים שטחים 

 (. צפון מערב העיר

מסדרונות להתיחסות ל(, תכנית זו היא דוגמה 4.10בהתייחס לפרק המסדרונות האקולוגיים )פרק 

לא מתייחסת למסדרונות כאלמנט  התכנית אך ,בקביעת הייעודים ,האקולוגיים הסובבים את הרשויות

ממשי בה. מוצע להוסיף לתכנית התייחסות למסדרונות האקולוגיים הן בתשריט והן בהוראות. לחלק זה 

חשיבות גבוהה בעיקר נוכח הפיתוח המתוכנן בתכניות מאושרות אשר יקטע את  ,המאופיין בשימור יחסי

 בעתיד. האקולוגי המסדרון 

 תשתיות

 (1976אר ארצית לדרכים ): תכנית מת3תמ"א 

 100-תכנית זו מתווה את השלב הראשון במערכת הדרכים של מדינת ישראל. לתמ"א נערכו יותר מ

למסילות הברזל. לאור  23ותמ"א  3לעדכון וביטול תמ"א  42שינויים וכיום מקודמת תכנית תמ"א 

נס זור נס ציונה לשם התייחסות. התקפה לאהתכנית היא  3טרם אושרה, תמ"א  42העובדה כי תמ"א 

מספר דרכים עורקיות חוצות את המרחב. ת מרכזי הממוקם בראשון לציון וציונה נמצאת דרומית לצומ
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( נסלל 413-024108, 1/100/ב, רצ/6/3תממ/ )כדוגמתתכניות שונות ובהיררכיות שונות מימוש בעקבות 

  ועקב כך עלתה הנגישות אלי העיר וממנה.ומחלוף מזרחית ומערבית לנס ציונה  42, כביש 431כביש 

 3 א"תמ, תשריט: 25 פהמ

 

 מזרח 431 דרך –( 2002) ב/6/3/תממ :26 מפה
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 תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל – 23תמ"א 

מטרת התכנית היא התווית רשת מסילות הברזל ואבטחת עתודות קרקע לפיתוח רשת מסילות הברזל 

בעתיד. התכנית מפרטת הוראות ביחס למניעת מפגעים סביבתיים, מחייבת תסקיר השפעה על הסביבה 

אולם ניתן לראות כי  ,המסילה. בנס ציונה לא מתוכננת תחנת רכבת בשל הקמתושיקום נוף שנפגע 

מרכזית היא לוד. ניתן לראות מהתשריט כי התחנה הרחובות ותחנת היא בסמוך אליה נה הקרובה התח

 התחנה שאמורה הייתה לקום בצריפין טרם בוצעה ולא ידוע על תכניות להקימה. 

לציון קמו לאורך המסילה הכחולה המתוכננת לפי התמ"א -תחנות רכבת נוספות שקיימות באזור ראשון

מציגה את הפיתוח המבוצע בימים אלו לתחנת הרכבת  85/1והוקמה בשנים האחרונות. תכנית רצ/

 שימושים מסחריים, חניונים וכדומה.  , הכוללת תחנת רכבת להסעת המונים "ראשונים"

                                        23"א תמ תשריט :27 מפה
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 3 גליון, 34 א"תמ תשריט :28 מפה

  

 (2003תכנית מתאר ארצית למשק המים )ביוב( ): 34תמ"א 

מטרת התכנית היא התווית פתרון לנושא השפכים במדינת ישראל, תוך שמירה על בריאות הציבור, 

לרבות נחלים, מי תהום, שטחים פתוחים, חקלאות וערכי טבע ונוף  איכות הסביבה, איכות מים עיליים

 ומתן משקל לשיקולים של יעילות כלכלית.

אזור האיסוף, זהו להלן )התמקדות לאזור נס ציונה(, ניתן לראות באדום את גבול  3בתשריט גליון מס' 

ש לטיהור השפכים אזור גאוגרפי אשר השפכים הנוצרים בו מובלים ומטופלים במיתקן טיפול המשמ

)ריבוע ורוד בתשריט( שנקבע למרחב. שפכיה של נס ציונה, כמו כל שאר גוש דן, מוזרמים למכון שפד"ן, 

 בחולות ראשון לציון. 

 

 

                                                                                    (                                       2007איגום מים עיליים, החדרה, העשרה והגנה על מי תהום ) –משולבת למשק המים  4ב'/ 34תמ"א 

מטרת התוכנית ליצור מסגרת תכנונית לאיגום מים, החדרה, העשרה והגנה על מי תהום, המשולבת עם 

 שימור וניצול מיטביים של מי הנגר העילי והקטנת נזקי הצפות.
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 ציונה נס אזור –( והחדרה איגום אתרי) המים משק, 4/ב/34 א"תמ תשריט :29 מפה

 
 

אזורים רגישים להחדרת נגר  -מפת אזורי פגיעות מי תהום, מסומנים בוורוד  -כפי שניתן לראות בתשריט

התואמים את אזורי התעשייה של פארק המדע שטחים ניכרים בעיר, מדובר בבמקרה זה, . עילי

ב' הקיימים כיום. באזורי תעשייה קיים יותר זיהום מי -ו המשותף עם רחובות ואת אזור התעשייה א'

. לא מוצעים אתרי איגום והחדרה בשטח העיר או תהום ולכן הם רגישים יותר להחדרת נגר עילי

ע"פ התכנית, בקרבתה. כמו כן, נס ציונה מסומנת בשטח א' המוגדר כאזור עם פגיעות מי תהום גבוהה. 

במגמה לאפשר כמות  ,מתוך שטח המגרש הכולל לשטחים חדירי מים 15%יוותרו לפחות  ,באזורים אלו

 גדולה ככל הניתן של מי נגר עילי וחילחולם לתת הקרקע בגבול המגרש. 

 

 (   2005לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה ) 38תמ"א 

. תמ"א לשם עמידותם בפני רעידות אדמה 413ע"פ התכנית מבנים חדשים חייבים לעמוד בתקן ישראלי 

נועדה לאפשר חיזוק מבנים קיימים שלא נבנו על פי התקן על מנת לשפר עמידותם בפני רעידות  38

אדמה. הוראות התמ"א קובעות את המסגרת הסטטוטורית שתאפשר מתן היתרי בניה מכוחה, וכן 

בין מציעה תמריצים שיעודדו את החיזוק ויאפשרו אותו מבחינה כלכלית. זאת תוך שמירה על איזון 

הינה כלי בידי מוסדות התכנון  38תמ"א הצורך לחיזוק ומימונו ובין שיקולים עירוניים רחבים אחרים. 
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, לווסת לחצי פיתוח למרקמים מבונים. הכוונת פיתוח והגדרת התחדשות עירונית כמטרה בחזון העיר

 השלמה לכוונות שימור השטחים הפתוחים הסובבים את העיר.מהווה 

 

 באתרי הטבע בתכנוןאו תכניות  מאושרות תכניות מפורטות

בכל כרטסת אתר שנבדק, מצוינות תכניות המתאר המקומיות המאושרות, מספרן ויעודי הקרקע 

המאושרים בהן ובנוסף, מצוינות תכניות מקומיות עתידיות בתחום האתר, במידה והיו ידועות לצוות 

  .זה סמךלמ 5מספר המרכזת מידע זה מופיעה כנספח  טבלה הסוקרים.

 

 סיכום

לציון ורחובות  -נס ציונה הינה עיר השוכנת במרכז מישור החוף ונהנית מקרבה לערים מרכזיות כראשון

 הוכרזה כעיר.  1992כמושבה, ורק בשנת  1883אביב. העיר הוקמה בשנת -ואף תל

אלף דונם. שטח העיר  15.7-נפש על פני שטח של כ 46,890 -אוכלוסיית העיר מנתה כ 2015שנת ב

עשיר באתרי עתיקות, שטחי חקלאות, גבעות כורכר ובולט בה הגיוון הנופי. התבנית העירונית של העיר 

יח"ד  4-יח"ד לדונם ו 2-מגוונת הכוללת שטחים נרחבים של בניה צמודת קרקע )בצפיפות של פחות מ

יח"ד לדונם ואף  8-12ר אהרון ניתן למצוא בניה יותר רוויה של לדונם(. במרכז העיר במוקד נוסף בכפ

יח"ד לדונם. התפתחות העיר הובילה לתבנית עירונית של  12-14מוקד של מבנים גבוהים יותר של 

 כל אחת על פי מאפייני תקופת הקמתה וסגנונה.  –פסיפס שכונות 

מאפיינת את  בניה של אלפי יחידות דיורבעשור וחצי האחרונים התפתחה נס ציונה באופן דרמטי ותנופת 

בידי חברות נדל"ן  ,הרחבות לשכונות קיימותכן מתקיימות ו מפותחות . שכונות מגורים גדולותהעיר

נס  2000-(. מתחילת שנות ה38גדולות ויזמים מקומיים )במסגרת תכניות והיתרים לבניינים מכח תמ"א 

 כלוסייה מהיר. הגירה חיובית וקצב גידול אומאופיינת בציונה 

תכנית מתאר חדשה  הובימים אל 1972, תכנית המתאר התקפה של העיר אושרה בשנת 1/1נס/

 בהמשך לסקר הטבע העירוני, תכנית המתאר העירונית מהווה. מצוייה בשלבי הכנה ומעודכנת לעיר

צע להגדיל , מובהתאם ערכיים בעיר. -להטמעת נתוני הסקר ולהכוונת הפיתוח לאזורים הפחותהזדמנות 

במקביל לחיפוש  ,את הפיתוח במסלולים של התחדשות עירונית והקמת מנהלת עירונית ייעודית לנושא

לשם חיבור בין השכונות השונות, במקביל על שמירת הציביון הקהילתי והירוק של  infill שטחי אחר

 העיר. 

 תכנונית.המלצות סקירה  -5.3.10 סעיף, מרוכזות בפרק ההמלצות פרק זההמלצות 
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 . מסדרונות אקולוגיים4.10

המודעות לחשיבות הקשר בין אוכלוסיות בעלי חיים וצמחים. קיטוע מרחבי של  וברתבשנים האחרונות ג

של עורקי תחבורה וקווי תשתית, מביא לצמצום מרחב המחיה של  פיתוחכתוצאה מבעיקר בתי הגידול, 

איכותיים" רבים נקטעו ונכלאו במרחב העירוני בין שטחים "חיות הבר לשטחים קטנים ומבודדים. צמחי ו

השפעת הניתוק בין אוכלוסיות עולה (. בנס ציונה שכונות ותשתיות )דוגמאת גבעות הכורכר המערביות

ככל שהאוכלוסיות מצטמצמות והדבר מביא לאורך זמן להכחדתם של בעלי חיים גדולים ולפגיעה גנטית 

שמירה על הקשר בין אוכלוסיות יכולה להפסיק את . חי ברבאוכלוסיות של בעלי חיים קטנים וצמ

התהליכים הדמוגרפיים והגנטיים המביאים להכחדתן של אוכלוסיות קטנות, או לפחות להאט אותן באופן 

 ניכר.

החזרת הקישוריות בין אוכלוסיות בעלי החיים, מתבצעת באמצעות שמירה על שטחים פתוחים ושילוב 

נית שו . למיני בעלי חיים שונים יש צרכיםחציית כבישים ושטחים בנוייםלצומח ולחי מעברים המאפשרים 

 יכוליםים אינם עוברים במעבר תחתי, ואילו תנים, שועלים ודרבנמהמעברים. כך למשל, צבאים 

יורד.  ,להשתמש במעברי מים. כמו כן, אם רצועת המעבר צרה מדי, הסיכוי שבעלי החיים ישתמשו בה

 כנונם של המעברים נעשה לרוב עבור יונקים גדולים, אבל גם בעלי חיים קטנים יותר משתמשים בהם.ת

ומאפשרים שימושי קרקע שונים, ובלבד שלא  או גנים לאומיים המסדרונות אינם מהווים שמורות טבע

 –תוך התייחסות לקבוצות טקסונומיות שונות כאמור, נקטע חופש המעבר של בעלי חיים במרחב )

 יונקים, זוחלים, חסרי חוליות ועוד(.

שות שכבת המסדרונות שסימנה ר -43הכינה שכבת מסדרונות אקולוגיים ארצית רשות הטבע והגנים

צמוד דופן למסדרון הוא , אינה כוללת את תחום השיפוט של נס ציונה, אם כי אחו עיינות הטבע והגנים

נוספת מסתיימת במזרח רחובות, במרחק כקילומטר אקולוגי האקולוגי במורד נחל שורק. שלוחת מסדרון 

. לאחרונה 35מגבול השיפוט העירוני. נושא המסדרונות האקולוגיים הוטמע סטטוטורית בעדכון תמ"א 

בו עקרונות והנחיות לתכנון וממשק מסדרונות אקולוגיים  שות הטבע הגניםפורסם מסמך נוסף של ר

 .44בישראל

 מסדרונות האקולוגיים המוצעת ע"י רשות הטבע והגנים )בירוקלהלן מציגה הן את שכבת ה 30מפה 

 על סמך ממצאי הסקר הנוכחי.על ידינו, ( והן מסדרונות המוצעים בהיר

                                                           
43
. מסדרונות אדולוגיים בשטחים הפתוחים: כלי לשמירת טבע. חטיבת המדע, רשות הטבע 2000שקדי, י., שדות, א.  

 .והגנים
44
מהלכה למעשה, עקרונות והנחיות  –, מסדרונות אקולוגיים 2015רותם ד., אנגרט נ., אלון ע., גולדשטיין ח. ובן־נון ג.,  

 ל, רשות הטבע והגנים, ירושלים.לתכנון  וממשק מסדרונות אקולוגיים בישרא
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משלבים צירי תנועה טבעיים לבעלי חיים וצמחים )לאורך גבעות הכורכר ולאורך , ואלמוצעים מסדרונות 

 לצירים אלו.נחל בית עובד(, תוך קישור לשטחים ערכיים הסמוכים 

צפון פלשת אזור לאור חשיבותם של שטחי הכורכר בנס ציונה, שהינם שטחי הכורכר הגדולים ביותר בכל 

דרום, -אנו ממליצים על סימון מסדרון אקולוגי בחשיבות לאומית בציר צפון)עד לאשקלון בדרום(, 

, שרובו נמצא בשטחי הגן הלאומי ואזור הנופש מגבעת האירוסים בנס ציונה עד גבעות טירת שלום

בין בית עובד לנס ציונה ומעברים  4303כביש  לחצייתהמטרופוליני. מסדרון זה יכלול מעבר אקולוגי 

 מפורט במפה להלן.מוצע באופן כהמסדרון יסומן לכיוון מערב לאורך נחל בית עובד ובאזור אחו עיינות. 

מ'. ראוי לציין כי קטע זה נמצא  200בית עובד ובין נס ציונה, הינו  רוחבו המינימאלי של המסדרון, בין

לעשות מאמץ לשמירת המעבר  מומלץכיום מחוץ לגבול השיפוט העירוני, ובחלקו מתוכנן לפיתוח, אך 

למעבר  (2015רותם וחובריו )ע"פ שנקבע רוחב זה קטן בהרבה מהרוחב המינימאלי ללא צמצום נוסף. 

חלקו כן, סביר להניח ש לעמ' מינימום לאוכלי עשב(.  800-מ' מינימום לטורפים ו 400יונקים גדולים )

אך לא לשהייה  ,הצר של המסדרון ישמש את בעלי החיים הגדולים כ"מעבר הכרחי" המשמש לתנועה

 קבועה. 

מספר מסדרונות  -"יםעירוני יםאקולוגי נותאנו ממליצים על שימור "מסדרולצד המסדרון הארצי, 

אלו מוצעים מסדרונות . של העיר המקשרים בין אתרי הטבע השונים בסובב השטח הבנוי מיםצומצמ

ומסילת רכבת, כמו גם  יםמתחת תשתיות כבישאו  צורך במעברים אקולוגים מעלאת המייצגים בעיקר 

 וישולב אלו נותמסדרומוצע כי סביב העיר. שאינם מקוטעים שאיפה לשמירה על רצף שטחים פתוחים 

ן מפורט המשלב בין לחצי הפיתוח הקיימים ובין הפוטנציאל האקולוגי בשטח, ואילו בשטחים בתכנו

 שטרם פותחו, ישלב התכנון העתידי מסדרונות המאפשרים תנועת בעלי חיים קטנים והפצת צמחיית בר.

הנפת "דרך לאורך ) מערב-בציר מזרחהמסדרון הדרומי  ,המסדרונות האקולוגים המוצעיםאחד מ

(, נמצא ברובו בשטחים וחיבור לפארק האופניים דרך שטחי נצר סרני לכיוון שטחי מזרח רחובות "הדגל

אם אנו ממליצים,  -עקב חשיבות הקישור בין מזרח העיר למערבה תכניות בנייה מאושרות.קיימות בהם 

ם טחישטחים פתוחים )למשל: ריכוז הש ששומרת על רצףמסוימת מסדרון בצורה להתוות את ה ,ניתן

 בלתיאם הדבר ב .יחד עם שינויים בתוואי המסדרון שאינם פוגעים ברצף( ,ים בציר זההציבוריים הפתוח

 גגות ירוקים, שילוב צמחייה מקומית בגינון העירוני -מימוש מוגבלב ניתן לבצע את המסדרוןאפשרי, 

מתוך תקווה שלפחות מינים מעופפים )ציפורים, חרקים, צמחים מואבקי ומופצי רוח( יוכלו להסתייע  ועוד,

  .זה הקפיצה" כדי לעבור בציר נקודותב"

 

 



151 
 

ציונה נס באזור אקולוגיים מסדרונות: 30 מפה
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 חקלאות מקיימת בנס ציונה. 4.11

שנה, הנמשכת עד  130 -מסורת חקלאית בת יותר מ בעלותנס ציונה הינה בין הערים המעטות בישראל 

 .ימינו

הפיתוח החקלאי משפיע על המערכות האקולוגיות בהיבטים רבים. מחד, בתי גידול חקלאיים מהווים 

צמחים ובעלי חיים. ומקיימים מגוון נרחב של מיני  כיום את רוב השטחים הפתוחים בתחום שיפוט העיר

מאידך, דפוסי העיבוד החקלאי יוצרים בתי גידול אחידים, הנשלטים לרוב על ידי מין אחד )הגידול 

ומתאימים לקיומם של מספר מינים מצומצם. כתוצאה מכך, חלק ניכר מהמינים נדחקים  החקלאי הנוכחי(

 .לשולי השטחים החקלאיים, המציעים בתי גידול מגוונים יותר

לשפר להעשיר את המגוון הביולוגי ועל מנת  ,ספר עקרונות אותם מומלץ לשלב בפיתוח החקלאילהלן מ

 :את כושר הנשיאה האקולוגי של המרחב

 

לחומרי הדברה רבים יש השפעות ארוכות  -הפחתת שימוש בחומרי הדברה למינימום ההכרחי  .א

דוחק חלק  האינטנסיבי בחומרים אלאדם. שימוש טווח על המגוון הביולוגי והשפעות אפשריות על בני 

ממיני הצמחים ובעלי החיים הרגישים להשפעותיהם, ומאידך מעודד גידול באוכלוסיות מינים בעלי 

להעדיף הימנעות משימוש בחומרי הדברה בשטחים  מומלץעמידות גבוהה לחומרים אלו. במיוחד 

ך ניטור מתאים למניעת התבססות חקלאיים הגובלים בשטחים טבעיים איכותיים או בערוצי נחלים )תו

 (.צמחייה פולשת

 

לשולי השטחים החקלאיים יש חשיבות גבוהה במיוחד לתמיכה במגוון  -. שימור וטיפוח אזורי שוליים ב

הביולוגי המקומי, כולל מינים מועילים לחקלאות )מאביקים וטורפי מזיקים(. חשוב לשמור על אזורים אלו 

 .ללא עיבוד וללא התבססות צמחייה פולשת

 

לא רק חומרי  -שימוש מדויק ככל הניתן במשאבים הנדרשים לצורכי החקלאות  - . חקלאות מדייקתג

הדברה אלא גם תשומות נוספות )מים, דשנים וכדומה( כדי להפחית בזבוז משאבים ופגיעה מיותרת 

 .במערכות אקולוגיות הן מקומיות והן במקומות הייצור של משאבים אלו

 

ירה במינרלים ובחומר אורגני טבעי, הינה משאב שכבת הקרקע העליונה, העש -. שימור קרקע ד

מתכלה שקצב התחדשותו הטבעי איטי בהשוואה לקצב הפיתוח. דפוסי עיבוד חקלאי עלולים להביא 

להתאים את שיטות העיבוד למאפייני  מומלץלסחיפה מוגברת של הקרקע ולהיעלמותה ההדרגתית. 

 .צבר בתחום זה בשנים האחרונותהקרקע )סוג קרקע, שיפוע וכדומה(, בהתאם לניסיון שנ
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מדי פעם מופסק העיבוד החקלאי בשטחים שונים לתקופות קצובות.  -ה. ניהול שטחים שנעזבו זמנית 

להבטיח כי שטחים שנעזבו לאחרונה לא ייהפכו מוקד התפשטות של צמחייה פולשת. מנגד,  מומלץ

עי במיני צמחים ובעלי חיים מקומיים שטחים שנעזבו לפני תקופה ממושכת, עשויים להתאכלס באופן טב

להעדיף את שימורם ושיקומם כבתי גידול טבעיים. אם בכל זאת יש כוונה להחזירם  מומלץוככל הניתן 

לבצע לפני כן סקר מקדים ובמידת הצורך לנקוט בפעולות  מומלץלמאגר הקרקעות החקלאיות הפעילות, 

 וייחודיים שהתבססו בשטחנדירים בסכנת הכחדה ומינים להצלת מינים 

. 

בשנים האחרונות נצבר ידע רב בנושא ומנוהלים מספר פרוייקטים במטרה ליישם עקרונות אלו )ועוד( 

בשטחי חקלאות ברחבי הארץ. אחת מהתכניות הפועלות בנושא היא נקודת ח"ן, באתר התכנית ניתן 

  hen.org.il-http://www.nekudat למצוא מידע נוסף על תחום החקלאות המקיימת

  http://www.deshe.org.il כמו כן, במכון דש"א בוצעו מספר עבודות ומחקרים בנושא

 

ל העיר להכין תכנית עירונית למתן תמריצים ועידוד חקלאיים המעבדים שטחים בתחום השיפוט ש צעמו

למעבר לממשק "חקלאות מקיימת", זאת יחד עם מתן מידע וכלים למימוש ממשק זה. את התכנית 

מומלץ להכין בהנחיית וליווי אנשי מקצוע הבקיאים בתחום )אגרונום ו/או אקולוג בעלי ניסיון בתחום( 

 ובשיתוף החקלאים המקומיים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nekudat-hen.org.il/
http://www.deshe.org.il/
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 המלצות. 5
 

כולל ריכוז ערכי טבע  ,שטחים פתוחים ניכרים בעלי חשיבות מטרופוליניתחולשת על נס ציונה העיר 

 ייחודיים ברמה הארצית.

להגנה סטטוטורית קשיחה, אולם יש חשיבות מכרעת שיישמרו כחלק מרצף  הזכ החלקם של שטחים אל

 .תפתחשטחים פתוחים ולא כאיים מבודדים במרקם העירוני המ

 

זה כולל המלצות ראשוניות בהתאם לסקירה הנוכחית. הפרק מתחיל בהמלצות כלליות וממשיך  פרק

 : ותמפורטלהמלצות 

המהוות  ,אך גם החשובות ביותר ,אלו ההמלצות הכלליות ביותר -המלצות המדיניותבתחילתו מופיעות 

 בסקר. והיסודות שיאפשרו הטמעה, חשיפה ושימושאת הבסיס 

המלצות אלו מפורטות וספציפיות לאיזורים ונושאים  -המלצות אופרטיביותלאחר מכן מופיעות מספר 

 ראש סדר העדיפיות של שמירת תשתיות הטבע העירוני בעיר.במרכזיים העומדים 

השונים: צומח, זוחלים, עופות  פרקי המסמךבהתאם להמלצות המחולקות מורכב מאוסף  החלק האחרון

לצות לרוב מדובר בהמ, בין המלצות שונות מפרקים שוניםמסוימת עיתים ניתן למצוא חפיפה וקינון וכו'. ל

 הפרק של ההמלצות האופרטיביות. -גם בתת ותת חיזוק מכיוונים שונים ולכן מופיעובלקמכלליות יחסית ש

 

 . המלצות מדיניות5.1

 

 הטמעת הסקר במערכת התכנון ברמות השונות  .א

תכנית מסמכי השונים שסומנו במסגרת סקר טבע עירוני יוטמעו באתרי הטבע והממצאים 

 המתאר.

 תדריך תכנון לטבע עירוני .ב

. תכנית זו תגבש נס ציונהלאור ממצאי הסקר, אנו ממליצים לקדם תדריך תכנון לטבע עירוני ב

פי חשיבות -את תפיסת תכנון וניהול המערכות הטבעיות בתחום העיר, דירוג האתרים על

יתוח כלים תכנוניים וסטטוטוריים. מסמך זה יכלול עקרונות ניהול מקיים שיאפשרו ורגישות ופ

 . נס ציונהטיפוח המערכת הטבעית במסגרת הכלים העומדים לרשות עיריית 

 כרטיסי האתרים  .ג
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ישמשו להנחיית צוותי תכנון ותפעול העוסקים בפיתוח עירוני באתרי טבע כרטיסי האתרים 

 ת לאתרים, שיש בהן להשפיע על אתרים אלו ועל אופן תפקודם.עירוניים ובתכניות צמודו

 סקרים מפורטים .ד

שטח בהכנת תכניות מפורטות ב , שיערכובסיס לביצוע סקרים מפורטיםיהווה המידע בסקר זה 

נושאים האתרי טבע ברחבי העיר. הסקר מאפשר ניסוח הנחיות לביצוע תסקיר מפורט וכולל את 

 הבסיסיים המחייבים התייחסות במהלך התכנון. 

 לציבור חשיפת הסקר .ה

צרכן חשוב למידע שבסקר לצורך פיתוח מגוון תכניות לימוד  יאמערכת החינוך העירונית ה

ופעילות חוץ כיתתית. חשיפת הסקר לציבור הרחב והנגשתו תאפשר שימוש מוגבר ואיכותי 

 באתרי הטבע בעיר על ידי תושביה.

 אקולוג/ית עירוני/ית שימוש בשירותי .ו

היה ים. חשוב ביותר שמשמעותייעשירה במיוחד בערכי טבע ובשטחים פתוחים  נס ציונה

בעלי עניין מול  מקצועיים יחסי עבודהיתקימו ושל שטחים אלו יהול השוטף מענה לנבעירייה 

הטבע והגנים וכדומה(. , רשות רשויות מקומיות גובלותעירוניים )-עירוניים וחוץ-נוספים, פנים

יוביל, ו שילווה במסגרת כלשהי את אגפי העירייה ,אקולוג עירוניות אלו בלמטר השתמשמומלץ ל

: , דוגמתיזום וינהל מערך פעולות ממשק בנושאים מגוונים הקשורים לתשתית הטבעית בעירי

ייעוץ וליווי אקולוגי לאגף הנדסה בקידום תכניות פיתוח בשטחים בהם קיימים ערכי טבע עירוני, 

טיפול במינים פולשים, שיקום בתי גידול, ניהול שטחי הטבע הערכיים בתחום העיר והממשק 

סנכרון ותיאום בין אגפי העירייה וגופים נוספים על מנת לאפשר את ו שלהם מול קליטת קהל

 מיטבי של השטח.התפקוד ה
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 . המלצות אופרטיביות5.2

 

 גבעות הכורכרבשטח דרום, -צפוןבכיוון מסדרון  –מסדרונות אקולוגיים או  חיץאזורי  .א

 בעניין: משמעותייםמסדרונות אקולוגיים. להלן דגשים העוסק ב 4.10הרחבה בפרק ראו פירוט ו

i. בין בית עובד  קייםמ',   200  -המינימאלי של המסדרוןרוחבו  – הגנה ומניעת קיטוע המסדרון

למעבר  45מסמכים מקצועייםרוחב זה קטן בהרבה מהרוחב המינימאלי ע"פ   -ובין נס ציונה

לעשות כל מאמץ  צעמומ' מינימום לאוכלי עשב(.  800-מ' מינימום לטורפים ו 400יונקים גדולים )

כיום מחוץ לגבול השיפוט העירוני  י קטע זה נמצאלשמירת המעבר ללא צמצום נוסף. ראוי לציין כ

 ובחלקו מתוכנן לפיתוח.

ii.  מעבר לשמירת שטח פתוח, יש חשיבות רבה  –ניהול מקיים של תשתיות טבעיות קיימות

כלומר בשטחים הצרים ביותר  -במסדרונות האקולוגיים "צווארי הבקבוק"במיוחד ב ,לאופן ניהולו

ללא פיתוח וללא הנגשה למבקרים  לשלב תאי שטח מומלץ. של מעבר בעלי החיים והצמחים

בין  "צוואר הבקבוק"ב)מעבר לצירי מעבר שכבר קיימים בפועל בשטח(. הדבר בולט במיוחד 

 . כמו כן, נדרשת הגבלת תאורה בשעות הלילה.4303גבעות הכורכר לכביש 

 

 ניהול שטחים פתוחים .ב

פסיפס של שטחים חקלאיים וטבעיים, עם דגש מיוחד על הפתוחים שסביב נס ציונה מקיימים שטחים ה

 .חמרה שננטשו והחלו להשתקםחקלאיים על קרקעות גבעות כורכר, מתחם אחו עיינות ושדות 

תת עדיפות לשימור שטחי הכורכר והחמרה ממערב ומדרום לעיר, ברצף עם מורד נחל שורק. ל מומלץ

צעד שימתן  -בין בית עובד לנס ציונה 4303ביש על כחשוב במיוחד להסדיר מעבר אקולוגי )רצוי עילי( 

כתוצאה מהקמת היישוב "אירוס" לאוכלוסיות החי והצומח במכלול רכס גבעות הכורכר את הנזק שנגרם 

 וניתוק הקשר הישיר מגבעות הכורכר מערבה.

, חלק ניכר מהשטחים החקלאיים והטבעיים שנותרו בתחום שיפוט העיר, ממוקמים בקרקעות פרטיות

ניוד זכויות בנייה כחלק  אוהדבר הופך את ההגנה עליהם למאתגרת. המגמה התכנונית השכיחה הי

מתכנון אזורי כולל, אולם התארכותם של תהליכי התכנון חושפת את השטחים הטבעיים והאיכותיים 

 עד שיושלמו ההליכים התכנוניים. ,לסכנות רבות לאורך השנים החולפות

                                                           
45
מהלכה למעשה, עקרונות והנחיות  –מסדרונות אקולוגיים , 2015 ד., אנגרט נ., אלון ע., גולדשטיין ח. ובן־נון ג., רותם 

 לתכנון  וממשק מסדרונות אקולוגיים בישראל, רשות הטבע והגנים, ירושלים.
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ים פתוחים, ולרכוש בהקדם שטחים פתוחים ערכיים הנמצאים בבעלות להסתייע בקרן לשטח ניתן

גבעות הכורכר וגבעות טירת פרטית, כדי לאפשר את שימורם וניהולם לאורך זמן. בעדיפות ראשונה, 

 .שלום

i. שיקום  .עיינות אחו מתחם על סטטוטורית והגנה מורשי יםנדרש –( 19-20)אתרים  אחו עיינות

הסדרת אגן הניקוז והגנה עליו, טיפול במינים פולשים, פינוי פסולת בניין ושפכי עפר,  -האחו

חסימה פיסית שתמנע פגיעות נוספות באתר זה בעתיד. ייתכן שאף והסדרת רעיית הכבשים 

מומלץ להגן גם על שאר בריכות החורף הקיימות במרחב זה ולהבטיח שמירה על איכות המים 

סקר זה, ולאתר ב ורתואמיקומי הבריכות והשקעים הלחים שב עזרלה לץמומהמגיעים לבריכות. 

 . והסביבה נס ציונהולהשיב בית גידול זה ל "יש מאין" בתי גידול נקודות נוספות בכדי לייצר

ii.  השטחים הטבעיים העיקריים ששרדו  – (14,15,17,21,24,31,32)אתרים גבעות הכורכר

על שטחים אלו: את השטחים הנמצאים  סטטוטוריתמור והגנה נדרש שיבתחום נס ציונה. 

טבעיים  ,אקולוגיים נים ציבוריים( ניתן לשמר כג15,31,32הבנוי או בצמוד לו )אתרים במתחם 

שני מתחמי גבעות הכורכר העיקריים )אתרים  את, גבעת התור(. 24כלל הניתן )בדומה לאתר 

בעלי הגנה  טבע או גנים לאומיים,לשמר באופן מקסימאלי ולקדמם כשמורות  מומלץ( 21-ו 14

)ממערב לכפר אהרון( נותרו מעט שרידי גבעות כורכר עם צומח  17סטטוטורית קשיחה. באתר 

 להגן ככל הניתן. מומלץטבעי המכילות ערכי טבע רבים ועליהן 

iii.  לשמרו ולהגן עליו  שמומלץ ארצי מידה בקנה ייחודי אתר –( 3)אתר חורשת פארק האופניים

באתר צמחיית החמרה המגוונת ביותר בתחום העיר וכנראה גם באזור, מתוכה  סטטוטורית.

בחלקו המערבי ייתכן שדרוש שיקום אקולוגי. בולטים מינים נדירים שחלקם בסכנת הכחדה. 

שפיתוח תשתיות קליטת הקהל ישאר מוגבל ולא יחרוג מהשטח שכבר הוכשר לכך דאוג ל מומלץ

)פרדסי  4ר )פארק האופניים והחניון שצמוד לו(. כמו כן, מומלץ ככל הניתן לשמר את אתר בעב

הצמוד לו כשטח פתוח לרווחת התושבים בו ניתן לפתח תשתיות קליטת קהל  פארק האופניים(

ישמש גם כרצועת חייץ ומסדרון אקולוגי בו ניתן לשקם בתי גידול שטח שנוספות במידת הצורך. 

 .  םנוספי טבעיים

iv.  יש כיום אופי אינטנסיבי, באזור הפעילים למרבית השטחים החקלאיים  –ממשק חקלאי מקיים

לעודד את החקלאים לעבור  מומלץשהביא לדלדול ניכר במגוון הביולוגי המקומי לאורך השנים. 

למדיניות בת קיימא, כולל שמירה על שולי שדות, עידוד גידולים אורגניים ואף הסבתם של חלק 

מהשטחים החקלאיים לשטחים טבעיים, שיאפשרו שחזור מגוון בתי גידול לחים כפי שהתקיימו 

 .(חקלאות מקיימתבמסמך זה העוסק ב 4.11 סעיףהרחבה ופירוט ב) באזור זה בעבר
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 בע במרחב העירוניטג. 

על אחת כמה וכמה שטחים המייצגים את בתי הגידול  –שטחים פתוחים  מעטבהמרחב העירוני מאופיין 

(. לפיכך, חשוב במיוחד לשלב בתי הסחף וגבעות הכורכר )קרקעות החמרה נס ציונהאזור המקוריים של 

 או בתהליכי חידוש של שטחים קיימים. חושטרם פות ,גידול אלו בתכנון שטחים ציבוריים פתוחים

i.  שימור ל יםלשלב בתכנון שטח מומלץ, בשטחים פתוחיםפיתוח בתכנון עתידי של  –תכנון מקיים

סחף, גבעות הכורכר, בית גידול או  הטבעיים )קרקעות חמרהבתי הגידול של שיקום ושחזור או 

תכניות עתידיות רלוונטיות קיימות כפארק אקולוגי לרווחת תושבי העיר.  ו, שינוהללח וכו'(

  .1,7,9,17,23באתרים 

ii. במרחב עובר בחלקו  בית עובד )נחל נס ציונה(ערוץ נחל  – (17-ו 8 אתרים)בעיקר  הנחל והעיר

ושימוש בממשק ערוץ הצומח בלבחון דרכים לשיקום  מומלץ. ובחלקו בשטחים חקלאייםהעירוני 

לפתח ממשק תחזוקה ביעוץ וליווי אקולוג, ממשק שיאפשר ביצוע  מומלץ ניהול נגר מקיים.

 .46פעולות ניקוז תוך שמירה על בית הגידול הייחודי לחי ולצומח בו

iii. מצפון לפארק המדע ומתכונן להפוך לשטח נמצא  7אתר טבע מספר  –הרחבת פארק המדע

קרקעות שכמעט לא  -חלקים ניכרים משטח זה נמצאים בתחום קרקעות הסחף העמוקות .בנוי

לשלב  צעשרדו עליהן בתי גידול טבעיים בנס ציונה )למעט חלקים מאחו עיינות וסביבותיו(. מו

בתכנון שטחים לשיחזור ושיקום בתי גידול אופיניים לקרקע זאת )כולל בתי גידול לחים( וניהולם 

ב"גגות  מומלץ להגדיל את השטח הטבעי באמצעות שימושגיים ציבוריים. כפארקים אקולו

    .קיימים ועתידיים תעשייה ומסחרמבני ב )דופן חמישית(ירוקים" 

iv. נספח ראה הרחבה במעבר לגינון המתבסס על צמחייה מקומית ) –טבע עירוני בגינות ציבוריות

, לשלב בגינון האופיינית והכורכר החמרהמומלץ לשלב בגינון העירוני "גינות מקלט" לצמחיית  (:4

. (3נספח ראה הרחבה ב) ישראלית וכן צמחייה המושכת פרפרים וציפורים-הקיים צמחייה ארץ

-לנהל את בריכות הנוי העירוניות כבריכות אקולוגיות המבוססות על צמחייה ארץ מוצעכמו כן, 

להחליף בהדרגה את הגינון הקיים )המבוסס על  מומלץישראלית. בגנים הציבוריים הקיימים 

( ולתכנן ושיחי רותם המדבר שיזף מצוי מינים זרים( לגינון המבוסס על צמחייה מקומית )כגון עצי

 מורכבות מבנית הכוללת, בין היתר, אזורי עצים, שיחייה ושטחי צמחייה עונתית. 

 

 

 

 
                                                           

46
שלב -בתית לפעולות תחזוקה של הערוצים ברשות ניקוז ונחלים קישוןרגישות סבי -לקריאה נוספת מומלץ: סקר מכון דש"א 

 deshe.org.ilא', הסקר קיים במלואו באתר המכון 
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 ניטור וטיפול במינים פולשיםד. 

אוכלוסיות גדולות של צמחים פולשים, אולם הם קיימים נס ציונה אחרות, אין בלרשויות  באופן יחסי

בפרדסים נטושים בסביבת ( וכן נחל בית עובד ואחו עיינות) בבתי הגידול הלחיםבפרט , באזורים שונים

 . גבעות הכורכר המערביות והדרומיות )בעיקר המין לנטנה ססגונית(

  מיגור המינים הפולשים או  מוקדי פלישה, ומדיניות לדילולנדרש ניטור ומעקב אקולוגי אחרי

מחלקת גנים ונוף, שכבר  הדבר יעשה בניהול בהתאם למידת האיום על השטחים הטבעיים. 

 .ובהתיעצות עם אקולוג מטפלים בחלק ממוקדי הפלישה

  מומלץ לרענן את רשימת המינים הפולשים שבידי מחלקת גנים ונוף בהתאם לממצאי הסקר

 (. 2מינים פולשים ונספח העוסק ב 4.3ק )פר

  ,מומלץ לשלב בפעילות הסביבתית בבתי הספר גם פעילות הסברתית על המינים הפולשים

 ולבחון הקמת צוות מתנדבים עירוני לפעילות איתור וטיפול ראשוני במוקדי פלישה חדשים.

 

 מיתון פעילות רכבי שטחה. 

השטחים הפתוחים הצמודים לעיר חשופים במיוחד לפעילות אינטנסיבית של רכבי שטח, חלקם נוסעים 

, כמו גם מסלולים בגבעות הכורכרבצורה מבוקרת ואילו אחרים מחפשים "אתגרי עבירות", במיוחד 

-לע פיראטיים לאופנועי שטח וטרקטורונים. פעילות זו בתחום השיפוט העירוני מוגבלת במידה מסוימת

י השטחים החקלאיים, אולם דווקא השטחים הטבעיים חשופים יותר מאחרים לפעילות לא מבוקרת. יד

הרס  –הנופי והן בהיבט האקולוגי לתנועה אינטנסיבית של רכבי שטח יש השלכות חמורות, הן בהיבט 

ים סכנת דריסה של בעלי חיתשתית הקרקע, חישוף הקרקע מצומח מקומי והחדרת מינים פולשים, 

 .ועוד קטנים

להבטיח כי אזורי הצמחייה הטבעית ינוהלו בצורה שאינה מעודדת נסיעת רכבי שטח מחוץ  מומלץ

יות )המונעות מעבר כלי רכב, אך לא מגבילות בעלי זלשבילים הקיימים, ובמידת הצורך הצבת חסימות פי

להקפיד על להשלימו ו ץמומללאחרונה בוצע גידור סביב גבעות הכורכר, אך  חיים( בנקודות רגישות.

 תקינותו לאורך זמן.

בסופי שבוע ובחגים, מומלץ להקצות תקני פיקוח ייעודיים לשמירה על החוק ועל ערכי הטבע בשטחי 

 גבעות הכורכר וגבעות טירת שלום.
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 . המלצות מפורטות לפי פרקי המסמך5.3

 

 המלצות צומח כלליות. 5.3.1

  נסיעה ברכב שטח איכותיים, והפחתת איומים על המגוון הביולוגישימור וטיפוח שטחים פתוחים :

בתחום האתרים, ריסוס בשולי שדות חקלאיים, פעולות ניקוז ושינוי משטר הזרימה בבתי הגידול 

 הלחים.

 הן בהיבט של ויסות גודל אוכלוסיות מינים שכבר חדרו לעיר פעולות ממשק ודילול מינים פולשים ,

בט של ניטור וסילוק מהיר של מינים שטרם הספיקו להתבסס בשטחי בתפוצה רחבה והן בהי

 לתעדף פעילות זו בשטחי הטבע האיכותיים. מומלץהעיר. 

 )תוך הסדרת חלקות מקלט מוגנות לזריעה, שתילה וריבוי של המינים הנדירים )ארצית ומקומית ,

 ובתי גידול לחים.כורכר, חמרה  –שלושת בתי הגידול המרכזיים צומח אופייני להתייחסות ל

 לחדש את הקשר בין שטחים טבעיים מבודדים ובפרט לחדש את  מומלץטווח, -בתכנון ארוך

. זאת באמצעות תכנון כתמי טבע הקשר בין גבעות הכורכר ובין גבעות כפר אהרן וטירת שלום

גי חדשים בשטחי אזור הנופש המטרופוליני, שילוב צמחייה מקומית בגינון ויצירת מסדרון אקולו

 דרום, ממערב לשטח הבנוי הקיים.-בציר צפון

  מתן תמריצים ועידוד חקלאיים המעבדים שטחים בתחום השיפוט של העיר למעבר לממשק

 .חקלאות מקיימת בנס ציונה(העוסק ב 4.11)פירוט בפרק  "חקלאות מקיימת"

 

 המלצות פרק מיני צמחים נדירים ו"אדומים". 5.3.2

 הגידול בהם הם גדלים-בתיעיר ועל שטח הב תועדושעל המינים ה"אדומים" והנדירים  הגנה ,

 .11ראה פירוט מיקומם במפה מספר 

  כמו גם בהיבטים נוספים של הטבע  אקולוג עירוני שירכז את הטיפול בנושא שימוש בשרותי(

 העירוני ביישוב(.

 אחת לשלוש  ,בחודשי האביב 3,14,19,20,21 באתרי טבעניטור מינים "אדומים" ונדירים  ביצוע

. במידה וישנו פיחות במספר מומלץ לבצע ניטור גם בחודשי הקיץ( 19-20)באתרים  שנים

 בליווי ובהנחיית אקולוג.  ,לבצע שיקום אקולוגי מומלץ ,המינים והאוכלוסיות

 14,15,17,21,24,31)אתרים:  העיר גבעות הכורכר ששרדו ברחבי של הגנה, שימור ושיקום 

 בליווי ובהנחיית אקולוג.  ( 32,

 בליווי ובהנחיית אקולוג.   (3חורשת פארק האופניים )אתר  של הגנה, שימור ושיקום 
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 בליווי ( 8,17,19,20)אתרים:  העיר הגידול הלחים ששרדו ברחבי-בתי של הגנה, שימור ושיקום

 ובהנחיית אקולוג.  

 זאת ע"י גרעיני רבייה של המינים ה"אדומים", הנדירים והמיוחדים המוזכרים בפרק זה ייצור ,

איסוף זרעים וייחורים )תלוי במין( ויצירת שתילים. שתילים אלו ישמשו לטובת חיזוק אוכלוסיות 

(. 4 נספחראו הרחבה ב) מינים "אדומים" ונדירים בגינות הציבוריות ברחבי העיר שילובו הבר

רק בגינות הציבורית רצוי לשלט את המינים לצורך הגברת המודעות הציבורית. מומלץ לשתול 

 . ציונה-נסלאזור האופיניים מינים מקומיים 

 

 המלצות פרק מיני צמחים פולשים. 5.3.3

 המינים:, בדגש על במינים פולשים מעוצים הגדלים באתרי הטבע שהוגדרו בסקר סילוק וטיפול 

קיקיון מצוי, לנטנה ססגונית חמציץ נטוי, , טיונית החולותיכנית, ששיטה כחלחלה, פרקינסוניה 

, 47דרור-מארק דופור-ד"ר ז'אןלטפל במינים אלו ע"פ ההנחיות של  מומלץ. מברוסיה מכונסתוא

 .בעל ניסיון בתחום ,לבצע בהנחיית אגרונום מומחה

 בריכוזי עצי השיטה הכחלחלה באתרי הטבע שהוגדרו בסקר, כולל סריקה  סילוק וטיפול

ריכוזי שיטים ו שבאחו עיינותת השיטים ו. בדגש על חורשתקופתית לאיתור נצרים והשמדתם

 דרור*.-מארק דופור-ד"ר ז'אןלטפל בעצי השיטה ע"פ ההנחיות של  מומלץ .בגבעות הכורכר

לבצע שתילה של מינים מקומיים האופיניים לשטח ע"פ טבלת  מומלץבמקום העצים שטופלו 

  .בעל ניסיון בתחום ,בהנחיית אגרונום מומחהלבצע  .(4)נספח מספר  השתילה

 ושתילת מינים מקומיים )ע"פ ע"י סילוק מינים פולשים  וגדותיו בית עובדערוץ  שיקום אקולוגי של

 בהנחיית ובליווי אקולוג. ,שתילה(מיני בר מומלצים לטבלת  בו מצורפת 4נספח 

 שנה למשך חמש שנים לפחות את מצב אוכלוסיות המינים הפולשים באזורים בהם ל ניטור אחת

לבצע טיפול  מומלץ ,. במידה ואוכלוסיית המינים הפולשים חוזרת ומתבססתיבוצע סילוק שלהם

 לבצע בהנחיית אגרונום מומחה בעל ניסיון בתחום. ממוקד לסילוקם.

 משתילה חדשה של מינים שמוגדרים פולשים.  הימנעות 

 ע"י ביצוע שתילה של צמחייה  חדירה חדשה של מינים פולשים באיזורים שיעברו פיתוח מניעת

 מקומית אופיינית בלבד ועקירת צמחים פולשים טרם התבססותם בשטחי הפיתוח.

 

                                                           
47
דרור/דרכי טיפול בצמחים פולשים מעוצים לפי שיטת הטיפול הכימי הממוקד: מפרט טכני לקבלן -מארק דופור-ד"ר ז'אן 

 המבצע.
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 זוחלים סקרהמלצות . 5.3.4

 בו נמצאו  (21)אתר  תר גבעות הכורכרעל השטחים הפתוחים בעיר ובמיוחד על א שמירה

פרטים רבים של שנונית שפלה, מין הנמצא בסכנת הכחדה חמורה ופרטים של צב יבשה מצוי 

 שעתידו בסכנה.

 קיים מוביל מים המקשר בין הצד שממזרח למסילה לבין  ,6בסמוך לאתר  ,ברזלתחת מסילת ה

מגודרת ולכן לבעלי חיים ישנו קושי הנה  ,לכל אורכה במקטע זה ברזלמסילת ה  .6אתר 

שיאפשר שימוש של  ,מומלץ לבצע פתח בגדרלהשתמש במוביל המים למעבר )בעיקר ליונקים(. 

 בעלי חיים במוביל המים הקיים.

 האם הפחתת הרעייה משפיעה על עלייה במספר  בדיקהאחו עיינות ואתר הרעייה ב צמצום

 הזוחלים.

 

 עופות וקינון סקרהמלצות . 5.3.5

ממשק נדרש  ,התסביבבו נס ציונהכדי לאפשר המשך קיום ושגשוג של מגוון מיני עופות מקננים בעיר 

 .הייחודיים שסביב העירתכנון ששם דגש על שמירה ושיקום של בתי הגידול ו מתאיםתכנוני 

 גבעות אלו נפגעו קשות במהלך (14)אתר  גבעות הכורכר הדרומיות הגנה, שימור ושיקום של .

טרקטרונים ואופנועי שטח. נסיעה בשטחי הכורכר פוגעות רבות במצוקי  שטח,השנים ע"י רכבי 

פגיעה זאת גורמת לחדירה של צמחיית מעזבות ומינים  הכורכר ופוצעת את הקרום של הקרקע,

 עופות מקומם חודרים מיניהמינים המקומיים והייחודיים ולכן בהיטב ע"י  יםלא מנוצל, אשר פולשים

-כוללנים ומלווי אדם. כמו כן, רכבי השטח פוגעים באתרי הקינון הייחודיים לשרקרק המצוי, ללבן

ע"י פגיעה במצקוני הכורכר וכן ע"י זיהום רעש בתחילת עונת  ,י מחילות נוספיםמקנניהחזה ול

 זמן קריטי להצלחת הקינון. -הקינון

 לאתר זה פוטנציאל השיקום הגבוה  ן לאומי.כג( 21רביות )אתר הכרזת גבעות הכורכר המע קידום

זהו השטח הפתוח בעל צמחייה טבעית הגדול ביותר בתחומי נס ציונה. בשטח זה  -ביותר בעיר

עשויים לקנן מגוון מינים שרקרק מצוי. בנוסף,  -מקננים מינים רבים, בהם בולט המין בסכנת הכחדה

סבכי קוצים, חטפית אפורה, חנקן נובי ועוד. בשטח נמצא בית  אשר לא נמצאו במהלך הסקר, כגון:

שיחיות פתוחות של קידה שעירה ורותם המדבר וכן פרדסים נטושים  -הגידול המתאים להם

 בצפיפות דלילה.

 מרעיית יתר וכן משינויים  נפגעשטח זה (. 20-19אחו עיינות וסביבותיו )אתרים  הגנה ושימור של

מיני העופות מגוון במשטר הניקוז, המביאים לצמצום פרקי ההצפה ואף לייבוש מוחלט, דבר הפוגע ב

 הקשורים לבתי גידול לחים.
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 שדרות אלו הם  להגן ולשמר את שדרות עצי המחטניים בכלל ואת שדרות הברושים בפרט. מומלץ

בשטחי הפרדסים  החוחית והירקון. רוב השדרות מפוזרות,אתרי הקינון העיקריים של הבזבוז אירופי

והמטעים ובהם אוכלוסיות הבזבוז הגדולות. שדרות וחורשות נוספות נמצאות גם ברחבי העיר 

 בפארקים וברחובות. -הבנויה

 אשר בו מקננים זוג  ,זהו אתר קינון ייחודי .(13העיר )דרום אתר המחצבה בדרום  שימור ושיקום של

חזה. -ת היחידים שנצפו בסקר זה. כמו כן, במחצבה מקננים שרקרקים רבים ולבניכוסי החורבו

המלצות פרק  -לעיל 5.3.3)ראה סעיף  הפולשים משטח המחצבה את המיני הצומח לסלק מומלץ

המחצבה ע"מ למנוע הפרעה  כמו כן, מומלץ לבחון שילוט וגידור סימלי של מתחם .מינים פולשים(

 לקינון. ניתן להקים מסתור לצפייה בציפורים )בהנחיית ובליווי אקולוג(.

 שטחים וכן ב העירונייםבפארקים מושכי ציפורים צומח מקומי ועצי בוסתן  שתילה וטיפוח של

מיני עצים לדוגמא: שיזף מצוי, תות שחור,  '.וכד שבילים, שדרות, תנועה איי, חניונים: כגוןם, יציבורי

לשתול ולטפח שיחיות צפופות בעדיפות לצומח מקומי כגון:  מומלץאלה ארץ ישראלית ועוד. כמו כן, 

עלים, מורן החורש ועוד. שיחיות אלו חשובות מאוד לקינון של מינים -אלת המסטיק, אשחר רחב

 בבית גידול זה.להם יתרון על פני המינים הפולשים , מקומיים רבים

 

  עטלפי חרקים סקרהמלצות . 5.3.6

הגורמים הפוגעים בעושר מיני העטלפים הם: הרס בתי גידול ע"י בניה, צמצום זמינות המזון )ע"י פגיעה 

, גיוון מועט של תכסית קים(, ייבוש או זיהום מקורות מיםבבתי הגידול של החרקים ושימוש בקוטלי חר

לשמור על אזורים בעלי מקומות  מומלץיני העטלפים . על מנת לשמור על עושר מ48השטח וזיהום אור

אשר משמשים מזון לעטלפים. השטחים שנדגמו מהווים  ,הן לעטלפים עצמם והן לחרקים ,חיות מגוונים

דוגמה מצוינת לשטחים פתוחים המושפעים מהסביבה האורבנית: תאורת כבישים, פיתוח מואץ וחקלאות 

 :  מוצעבשטחים אלו  זבה בשטחים נרחבים.מתועשת שיוצרת תכסית חד גונית לצד מע

 .)גם כיסי צומח טבעי  לשמור על צמחייה טבעית )כבית גידול הן לעטלפים עצמם והן לחרקים

בלב שדות חקלאיים יכולים להוות גורמי משיכה אזוריים. דגש על עצים טבעיים לאזור. רצוי וראוי 

ת השטח למגוון גדול יותר של מיני להוסיף כיסי צומח שכאלה על מנת להגדיל את אטרקטיביו

 עטלפים וכך להגביר את יעילותם בויסות אוכלוסיות מגוונות יותר של מזיקים.

 קיום אוכלוסיית עטלפים בריאה בסביבת מקורות  -לשמור על מקורות מים ללא ריסוסו לשקם

 המים תווסת את אוכלוסיות היתושים ותמנע היווצרות מטרדים.

                                                           
48
.  282–203ל החולייתנים בישראל )עורכים דולב, ע. ופרובלוצקי, א.(, עמודים( יונקים. הספר האדום ש2002שלמון, ב. ) 

 ירושלים.



164 
 

 מבנה ציבור, , ים )תאורת רחוב או כבישמואר יםשטחבמוצע להגביל תאורה  -הגבלת התאורה

ו במקרים בהם ישנו הכרח להאיר שביל או מגרש ספורט וכד'( שהם צמודי דופן לאתר טבע, א

( וכן הקפדה Cut-offלהשתמש בגופי תאורה בעלי פיזור מוגבל ) מומלץ ,בתוך אתר טבע מתקן

מדרכה. סוג הנורות המומלץ ביותר הוא מסוג נורות או ל כבישאו ל לקרקע °90על התקנתם ב 

צמצום זליגת התאורה למרחב הפתוח פירושו חיסכון אנרגטי ניכר . .()נ.ל.ג 49נתרן בלחץ גבוה

 וצמצום ניכר בפגיעה באוכלוסיות הטבעיות של בעלי חיים וצומח ובראשם מגוון מיני העטלפים.

אך הן בדרך  ,עטלפיםשישמשו משכן ל ל מנתלייצר עאו  לרכושישנן תיבות משכן אותם ניתן יש לציין כי 

בתחום העירוני. עם זאת, ניתן  אנו מוצאיםאותו יש בלאו  ,שוליים-כלל מתאכלסות ע"י העטלפון לבן

כי אין לשים תיבות מסוג זה בשטחים  יודגשלהשתמש בתיבות אלו במרכז העיר לצרכים חינוכיים. 

שיידע להתמודד עם מגוון  מנת על, את מגוון המינים הגבוה ביותר לאפשר ברצוננוהפתוחים שכן שם 

המזיקים הגדול ביותר. מתן יתרון למין אחד בתחום השטח הטבעי פירושו דחיקה פוטנציאלית של מגוון 

 רב של מיני עטלפים אחרים ויצירת אוכלוסיות מינים חד גוניות. 

 

 גדולים-יונקים בינוניים סקר. המלצות 5.3.7

מלווי אדם נהנים ממזון עודף שמצטבר סביב ובתוך ישובים. מינים אלו יודעים לנצל מקורות מזון  מינים

אלו ודוחקים מינים אחרים אשר נפגעים מפעילות אנושית. ברחבי העיר ישנם מספר לא מבוטל של פחי 

שטחי התומכת באוכלוסיות של מינים מלווי אדם ו "אבן שואבת"אשר מהווים  ,אשפה נגישים לבע"ח

חקלאות ותעשיית החקלאות שעשויים גם הם למשוך מינים אלו. מזון עודף ממקור פעילות אנושית מעלה 

כך שבסופו של  ,את כושר הנשיאה של השטח. כלומר, מעלה את מספר הפרטים שהשטח יכול לכלכל

ל רבים בשל היותם ש ,אך מגוון המינים נפגע ,דבר יכולים להתקיים יותר פרטים  על תא שטח נתון

 ממינים אלו טורפים לא בררניים.

 : הבאות הפעולות צותלהגדיל את מגוון המינים הכולל מומל נתמ לע

 וכך למנוע מזון זמין ועודף ממינים מלווי  ולרוקנם לעיתים תכופות פחים חסיני נבירה התקנת

 האדם.

  לשם כך נחוצה מדיניות בכמות ובתפוצת המינים שהם חיות מחמד: חתולים וכלביםשליטה .

כוללת רכיבי הסברה, חקיקה ואכיפה למניעת האכלה יזומה בגבולות השטח הפתוח, העירונית 

חובת פיקוח ומניעת שיטוט חיות מחמד ומניעת פיזור פסולת בכלל ואורגנית בפרט ברחבי העיר 

                                                           
49
 ( השלכות אקולוגיות של תאורת כבישים בישראל והצעות לפתרון. ירושלים.2008לידר, נ. ) 
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תכנון מערך  כמו כן, מוצעי כי תכניות מפורטות והיתרי בניה יכללו הערה בדבר וסביבותיה.

 האשפה באופן שאינו מאפשר נבירת בעלי חיים משוטטים.

 על קישוריות בתנאים טבעיים )צומח והעדר תאורה( בין השטחים הפתוחים לבין עצמם  שמירה

 לטייב קישוריות על ידי: מוצע. ועם הסביבה הבין עירונית 

o זליגת האור מצמים את שימוש בגופי תאורה מתאימים ובנורות בספקטרום מתאים שמצ

 .למרחב הפתוח

o  לשם כך רצוי למפות מקטעים  מעברים מעל ומתחת לכבישים לטובת חיות הבר.תכנון

מועדים לדריסה של חיות בר ולספק פתרונות נקודתיים למעבר בטוח יותר של חיות בר 

גידור או הסרת גידור, תאורה או החשכה, חירמוש שוליים, מאטי תנועה, וכמובן )

יאפשרו אשר  4וכביש  42עיליים או תחתיים( בהתאם לצורך. בעיקר בכביש מעברים 

 .חיבור המרחב הנ"ל עם שטחי פלמחים ורצועת החוף

 

 פרפרים סקר. המלצות 5.3.8

 לחזור  צעמו ,באתרים שנצפונמוך הפרטים ה פר( ובשל מס12)הנמוך המינים  פרבשל מס

 – 21לאתר  והסתיו המאוחר. בפרטשי האביב המוקדם לאתרים שנדגמו פעם נוספת בחוד

מינים )לבנין הרכפה, כחליל החומעה( בעת עריכת הסקר. הצפי היה  2גבעות הכורכר בו נצפו 

כך, מינים מעפילים בשל הגובה היחסי של גבעות הכורכר, -במקום ובתוךגבוה יותר למגוון מינים 

 ומגוון מיני הבר הצומח במקום )צמחים פונדקאים וצמחי צוף(.

  ( והן במספר 8הן במספר המינים ) ,בפרפרים בסקר האביב שפעכלל )אחו עיינות(  20אתר

ייתכן שבמקום  –פרטים בלבד(  2לבד )במינים  2 בו הפרטים המעופפים, בסקר הסתיו נצפו

הכולל שדות חקלאיים ופרדסים מתבצע ריסוס אשר פוגע באוכלוסיית  ,שהינו שטח חקלאי

אשר עשוי לשפר באופן  ,20ון שימוש מופחת בריסוס בגבולות אתר לבח צעמוהפרפרים במקום. 

 הן בשפע הפרטים והן במגוון המינים. ,משמעותי את אוכלוסיית הפרפרים

 :גנים ופארקים עירוניים 

o (3)נספח מספר  צמחים פונדקאים וצמחי צוף בגנים ובפארקים עירוניים שתילת. 

o ופן משמעותי את אוכלוסיית שימוש מופחת בריסוס אשר עשוי לשפר בא בחינת

 הן בשפע הפרטים והן במגוון המינים.  ,הפרפרים
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 גידול לחים )סקר אקווטי(-בתי סקרהמלצות . 5.3.9

  19-20אחו עיינות וסביבותיו, אתרים:  

o ולוודא שנמנע זיהום מתשטיפים חקלאיים  כות בשטחי החקלאותיכל הבר שמירת

)בעיקר חומרי דישון( שעלולים להגיע למים ולהעשיר אותם בחמצן יתר על המידה. 

  בעל ניסיון בתחום. ,שימורם יעשה בהנחיית וליווי אקולוג

o  ,מומלץ. אחו עיינות ובריכות החורף שסביבו של אקולוגיביצוע שיקום במידת הצורך 

ל ע ,בעל ניסיון בתחום שיקום ושימור אקולוגי של בתי גידול לחים ,להתייעץ עם אקולוג

לבחון, לנסח וליישם תכנית שימור ושיקום של בתי הגידול הלחים במתחם אחו  נתמ

 עיינות.

  17-ו 8נחל בית עובד, אתרים:  

o על ידי הפסקת הזיהום ומהילה  ,ול בופימקור המים וההפרעות המושתות עליהם וט זיהוי

פעולות אלו יעשו בהנחיית  .האקולוגית ם המערכתוקית במים שפירים לשאינטנסיבי

 בעל ניסיון בתחום. ,ליווי אקולוגבו

 

 סקירה תכנונית. המלצות 5.3.10

 מסגרתה אנו ממליצים:בתכנית מתאר חדשה ומעודכנת לעיר.  עיריית נס ציונה מקדמת הכנתבימים 

 למשל, הרחבת טירת  – שטחים שנמצאו ערכייםלשטחים שאינם ערכיים ושימור פיתוח  הכוונת

 במקום בשטחי חקלאות אינטנסיבית פחות ערכיים. ,שלום בשטחי גבעות כורכר ערכיים

 .הגדלת הפיתוח במסלולים של התחדשות עירונית והקמת מנהלת עירונית ייעודית לנושא 

 שטחי חיפוש אחר infill לחיבור בין השכונות השונות. 

  אזור הנופש תכנית מסמכי הועדה המחוזית למסדרונות אקולוגיים ב לקדם התייחסותמוצע

בעיקר נוכח  ,חשיבות גבוהה ,המאופיין בשימור יחסי ,. לחלק זה37/21/3רופוליני, תמ"מ המט

עוד מוצע לכלול  אשר יפר ויקטע את המסדרון בעתיד. ,הפיתוח המתוכנן בתכניות מאושרות

, חסות לנושאים אקולוגים נוספים שהועלו במסמך זהבהוראות אזור הנופש המטרופולויני התי

מעבר לחקלאות מקיימת, שתילת מיני צומח מקומיים ומושכי פרפרים בשטחי הגינון, שימור : כגון

 מינים בסכנת הכחדה ועוד.
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 . נספחים7

 

 (2015מידע כללי על העטלפים שנדגמו בסקר מתוך עמיחי וחובריו ) :1 נספח

 VESPERTILLIONIDAE –משפחת הנשפוניים 

 Pipistrellus kuhlii -שוליים -עטלפון לבן

שהוא אפילו מ"מ(. זהו עטלף החרקים הנפוץ בישראל, ייתכן  31-36גר', אמה:  5-9עטלף חרקים קטן )משקל: 

נפוץ יותר מעטלף הפרי המצוי. בית גידולו האופייני הינו בית גידול ים תיכוני ותחום תפוצתו הטבעי בישראל מקביל 

לבית גידול זה, אולם מין זה הינו מלווה אדם קלאסי וסתגלני במיוחד, וככזה נמצא כיום בכל חלקי הארץ, כאשר 

וסביבתם הקרובה. עטלף זה שוכן בסדקים ולא במערות ומרבה  באזורי המדבר הוא מוגבל בעיקר ליישובי אדם

לנצל סדקי קירות ועליות גג כמקום משכן, תכונה שכנראה מסייעת לתפוצתו הרחבה. הזכרים שוכנים בסדק 

לבדם, ואילו נקבות וצעירים שוכנים בסדקים גדולים יותר המכילים עשרות עד מאות פרטים. מוכרים בארץ אתרים 

אלפי פרטים ממין זה. בסתיו הזכרים מבצעים חיזור הכולל שירה תוך כדי תעופה. ההזדווגות בהם שוכנים 

מתרחשת בסתיו והנקבה ממליטה תאומים בתחילת מאי. הצעירים עצמאיים ביולי. מין זה פעיל בישראל גם 

 בחורף, אם כי ברמת פעילות פחותה.

בוכה, וכן בקרבת פנסים ומנצל את שפע החרקים שם. זהו מין גנרליסטי ביותר, המשחר באוויר פתוח, בסביבה ס

-הרמוניות. ההרמוניה הבסיסית מתחילה ב 2-3טיפוסי בעל  FM-QCFאקולוקציה: סיגנל  אינו בררן במזונו.

60kHz 36-40-ומסתיימת בkHz 40, שיא האנרגיה סביבkHz. 

 NYCTERIDAE -משפחת הלילניים 

 Tadarida teniotis -אשף מצוי 

מ"מ(. מין אירופי הנמצא בכל הארץ. שוכן סדקים, לעתים  58-65גר', אמה:  23-35חרקים גדול )משקל: עטלף 

מנצל סדקי תריסים ועליות גג. בישראל מוכרות מושבות המונות עשרות פרטים. ההזדוגות מתרחשת כנראה 

 במהלך החורף. בחורף, וולד בודד נולד באביב. מין זה מבצע נדידה עונתית בישראל, וכנראה שפעיל

יכול לכסות  מין זה צד באוויר הפתוח, בתעופה מהירה וגבוהה. ניזון מעשים גדולים וחרקים מעופפים אחרים.

-, שיא אנרגיה ב12kHzויורד עד  20kHz-, מתחיל בQCFאקולוקציה: סיגנל  שטחים נרחבים כל ערב בשיחור.

13-15kHzל . כאשר האשף מתקרב לטרף או לשתייה הסיגנל הופך-FM ,הסיגנל מתאפיין בעוצמה חזקה מאד .

 ונשמע באוזן.
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 רשימת מיני הצמחים הגרים )כולל פולשים( שנצפו בסקר :2 נספח

 צורת חיים מין פולש הערות שם המין

 שנתי-חד     אבוטילון תיאופרסטוס

 עץ   נטוע, צמח גינון אורן ב.מ.

 אורן קפריסאי
לא נצפה  -פולש דרור כמין -נטוע. נתון אצל דופור

 עץ   כפולש בנס ציונה

 עץ פולש   אזדרכת מצויה

 עץ פולש   איילנתה בלוטית

 עץ   נטוע איקליפטוס ב.מ.

 עץ   נטוע 2איקליפטוס ב.מ. 

 איקליפטוס המקור
גידול -דרור כמין פולש בבתי-נטוע. נתון אצל דופור

 עץ   לא נצפה כפולש בנס ציונה -לחים

 שנתי-עשבוני רב פולש   אמברוסיה מכונסת

 שיח, צמח מטפס-בן     אספרג מנוצה

 אסתר מרצעני
דרור כפולש, אך נראה שהפך -לא נתון אצל דופור

 שנתי-חד שנתי,-דו פולש גידול לחים-בבתי למין פולש

 שנתי-חד     אצבען ריסני

 צמח מטפס שיח,-בן     ארויה משיינית

 שנתי-חד     ברומית גדולה

 עץ   נטוע אריזוניברוש 

 שנתי-עשבוני רב פולש   גומא מניפני

 גומא תרבותי
דרור כפולש, אך נראה שהפך -לא נתון אצל דופור

 שנתי-עשבוני רב פולש גידול לחים-בבתי למין פולש

 שנתי-חד     דגנה הודית

 שנתי-חד     שן שעיר-דו

 שיח     דודוניאה דביקה

 שנתי-עשבוני רב     דוחן קיפח

 שנתי-עשבוני רב     דורה רותמית

 פרי-דטורה נטויית
דרור כפולש, אך נראה שהפך -לא נתון אצל דופור

 שנתי-חד פולש למין פולש

 עץ פולש   ושינגטוניה חוטית

 עץ פולש   ושינגטוניה חסונה

 שנתי-עשבוני רב פולש   נוצה חבוי-זיף

 שנתי-חד     זיפן מצוי

 שנתי-עשבוני רב     חלבלוב הדגניים

 שנתי-חד     חלבלוב הכדורים



173 
 

 צורת חיים מין פולש הערות שם המין

 שנתי-חד     חלבלוב זוחל

 שנתי-חד     חלבלוב מאדים

 שנתי-חד פולש   חלבלוב נטוי

 שנתי-חד     חלבלוב פושט

 שנתי-חד     חלבלוב קעור

 גיאופיט פולש   חמציץ נטוי

 שנתי-חד     חמציץ קטן

 עץ/שיח פולש   טבק השיח

 שנתי-עשבוני רב פולש   החולותטיונית 

 שנתי-חד     ירבוז יווני

 שנתי-חד     שיבולת-ירבוז ירוק

 שנתי-חד     ירבוז לבן

 שנתי-חד     ירבוז מבריק

 שנתי-חד     ירבוז מופשל

 שנתי-חד     ירבוז עדין

 שנתי-חד     ירבוז שרוע

 כובע הנזיר
שהפך דרור כפולש, אך נראה -לא נתון אצל דופור

 שנתי-חד פולש למין פולש

 שנתי-חד פולש   כנפון זהוב

 שנתי-חד     אווז מיזורי-כף

 שנתי-חד     אווז ריחנית-כף

 טפיל שנתי,-חד     כשות השדות

 שנתי-חד     לכיד איטלקי

 שנתי-חד פולש   לכיד הנחלים

 שיח פולש   לנטנה ססגונית

 שיח-בן   שתול, צמח גינון לענה שיחנית

     לפופית כפנית
שנתי, צמח -עשבוני רב

 מטפס

     לפופית משולשת
שנתי, צמח -עשבוני רב

 מטפס

 מכנף נאה
 -דרור כמין פולש -נטוע, צמח גינון. נתון אצל דופור

 עץ   לא נצפה כפולש בנס ציונה

 שנתי-עשבוני רב פולש שתול, צמח גינון הלילה החופי-נר

 שנתי-עשבוני רב פולש   סולנום זיתני

 שיח-בן   שתול, צמח גינון עפרית הכף

 שנתי-חד     עשבה קהה

 שנתי-חד     פוקה קוצנית

 עץ   נטוע/פליט תרבות, מין מוגן פיקוס השקמה

 עץ פולש חלק נטוע )צמח גינון( חלק פולש אלה-פלפלון דמוי
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 צורת חיים מין פולש הערות שם המין

 עץ   נטוע, צמח גינון פלפלון רך

 שנתי-עשבוני רב פולש   טורי-פספלון דו

 שנתי-עשבוני רב     פספלון מורחב

 עץ פולש   פרקינסוניה שיכנית

 שיח     צבר מצוי

 עץ פולש   צחר כחלחל

 צלקנית החרבות
דרור כפולש, אך -צמח גינון. לא נתון אצל דופור

 שיח-בן פולש נראה שהפך למין פולש

 שנתי-חד     קוכיה הודית

 שנתי-עשבוני רב     קומלינה זקופה

 עץ   נטוע קזוארינה דקיקה

 שנתי-חד פולש   קייצת מסולסלת

 שנתי-חד פולש   קייצת קנדית

 עץ/שיח פולש   קיקיון מצוי

 מוץ מחוספס-רב
דרור כפולש, אך נראה שהפך -לא נתון אצל דופור

 שנתי-עשבוני רב פולש למין פולש

 עץ פולש   השיטה-רוביניה בת

 עץ   נטוע/פליט תרבות רימון מצוי

 שנתי-חד     שחליל מכופל

 עץ פולש   שיטה כחלחלה

 עץ   נטוע/פליט תרבות שיטת המשוכות

 עץ פולש   הערבה-שיטת עלי

 שנתי-חד     שלשי רגלני

 עץ   נטוע/פליט תרבות לבן/שחורתות 
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 : רשימת צמחים לגינון תומך פרפרים3נספח 

 הערה פונדקאי/מקור צוף שם המין

     צמחי תרבות

   צוף  אזוב פשוט )אורגנו(

 גם צמח צוף כחליל אספסת ואפון בוהינית גלפיני

 עדיפות לזן "גיישה גירל" צוף  דורנטה מצויה

 גם צמח צוף נמפית חורשף פרי-דרדר מאפיר/חשוף

 דשא דורבן/בופלו
סטירית היבלית הספרית 

 שחורה
/שוליים שבם לא להשאיר אזורים 

 לכסח!

   צוף אונתית-וידליה תלת

   צוף  ורבנה ארגנטינאית 

   נ.חורשף הספרית החלמית חוטמית תרבותית

 גם צמח צוף ל.הריכפה וצנון עלים )"ארוגולה"(-טוריים צרי

 גם צמח צוף ל.הכאסיה כ.האפון כאסיה סוככנית

   כחליל האפון לבלב מטפס

   צוף לנטנה לילכית

   צוף  מיני אזוביון 

-מללנית ריחנית )"סלסלי
 גם צמח צוף לבנין רכפה וצנון  כסף"(

   כ.האפון סופורה יפנית 

   צוף  עדעד קנרי

   כ. אספסת עפרית הכף

   צוף  פנטס אזמלני

 עדיפות לזנים כחולי פרחים צוף רוזמרין רפואי 

 עדיפות לזן התימני צוף  ריחן הבזיליקום 

   כ.הרימון מצוירימון 

     צמחי בר

  זמין במשתלות צוף  אזוב מצוי )זעתר(

  , זמין במשתלותגם צמח צוף לבנין תלתן ומיני כחלילים אספסת תרבותית

 גם צמח צוף כ.חומעה, ארכובית והקוטב ארכובית שבטבטית

 לימונית האשחר עלים -אשחר רחב
אפשר להשיג מקק"ל אם אין 

 במשתלות

   נימפית הבוצין  מפורץבוצין 

   זמין במשתלות צוף  אבקן אדום-חד

 חלמית מצויה/מעוג כרתי
נימפית חורשף הספרית 

 חלמית
  

 גם צמח צוף מיני לבנינים חרדל השדה/לבן

 כרוב החוף
פסים,לבנין צנון, -לבנין ירוק

 גם צמח צוף כרוב ורכפה

 כתלית יהודה 
נמפית סרפד ונמפית 

 חורשף
  

   זמין במשתלות צוף זוחלתליפיה 

 לפתית מצויה
פסים,לבנין צנון, -לבנין ירוק

 גם צמח צוף כרוב ורכפה

  נמפית סרפד ונמפית  מיני סרפד
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 הערה פונדקאי/מקור צוף שם המין
 חורשף

   כתום כנף המצילתיים מצלתיים מצויים

 עירשכחיל/נשרן מ
סטירית הטבעת הספרית 

 שחורה והעשב
  

   זמין במשתלות זנב סנונית פיגם מצוי

 קוצניצלף 
לבנין הצלף לבנין משויש 

 ,הכרוב והצנון
  

   כחליל השברק  שברק מצוי

   זמין במשתלות צוף אברהם מצוי-שיח

 שלח ספרדי
פסים, הצנון כרוב -לבנין ירוק

 גם צמח צוף ורכפה

 גם צמח צוף לבנין תלתן וכחלילים  תלתן זוחל
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 מומלצים לשתילה בר מקומיים -: רשימת צמחי4נספח 

 :והבהרות דגשים

 שמבוססת על מינים שנצפו בסקר הנוכחי ובעבודות קודמות  מדובר ברשימה ראשונית וכללית
בשטח העיר ובשטחים קרובים ובעלי מאפיינים דומים. מינים אלו סווגו לפי בתי הגידול המרכזיים 

אשר בה מפורט הגבול בין קרקעות  -2מפה -הקיימים בשטח העיר ולפי צורות חיים. יש להעזר ב
 החמרה לקרקעות הסחף העמוקות. 

 כאשר נלקחים  -יש להתאים רשימת מינים ספציפית לכל אתר בו מתוכננת עבודת שתילה
בחשבון: בתי הגידול השונים בתוך האתר, רמת האינטנסיביות, אופי השימוש, רמת קליטת 

מוש בעבודות תכנון ספיציפיות לכל אתר בו הקהל ועוד. הרשימות הנ"ל מהוות בסיס בלבד לשי
 תתבצע שתילה.

 ושיש לבצע הזמנה מיוחדת. ייתכן שחלק מהצמחים ברשימה אינם זמינים במשתלות 

 

 = המין לא תועד במהלך הסקרתא מודגש בצהוב, בסכנת הכחדה = מין "אדום"טקסט אדוםמקרא: 

 גבעות כורכר

 שיח-בני עצים ושיחים
שנתיים -עשבוניים רב

 שנתיים-עשבוניים חד וגיאופיטים

 אדמדמית פלשתית ישראלי-אירוס ארץ אזוביון דגול אלה אטלנטית

 דבקת פלשת אירוס הארגמן אלקנת הצבעים ישראלית-אלה ארץ

 דורבנית סגולה חצב יקינתוני-בן גבסנית ערבית אלון מצוי

 ארנבת ביצני-זנב הרדופנין הציצית געדה מצויה בלוטנית אפריקנית

 חלוק שעיר זהבית שרונית חבלבל החוף חרוב מצוי

 כתרון גלוני זקנן שעיר פרחי-כספסף חד מתנן שעיר

 חסידה תמים-מקור פרחים-חבצלת קטנת לוטם מרווני עוזרר קוצני

 מרווה דגולה חטמית זיפנית לוטם שעיר פיקוס השקמה

 מרסיה יפהפיה חצב מצוי קורנית מקורקפת פיקוס התאנה

 נזרית חופית כלנית מצויה שמשון אזוביוני מבאישצחנן 

 עלים-עירית צרת מצילות החוף שמשון סגלגל רותם המדבר

 פרחים-ערבז דק מרווה מצויה תגית קיצית שיזף מצוי

 פעמונית גפורה נורית אסיה   שקד מצוי

 פשתה מצויה חלב צרפתי-נץ    

 פשתנית יפו סחלב קדוש    

 קחוון פלישתי סתוונית היורה    

 רכפה מזרחית עדעד כחול    

 שמשונית הטיפין עירית גדולה    

 ישראלי-תורמוס ארץ צבעוני ההרים    

 ישראלי-תלתן ארץ שום גבוה    

 תלתן פלשתי שום עקרון    

   אביבי-שום תל    

   שומרר בואסיה    

   מלען ארוך-תלת    
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  הקרקעות חמר

 שיח-בני עצים ושיחים
שנתיים -עשבוניים רב

 שנתיים-עשבוניים חד וגיאופיטים

 אדמדמית פלשתית חצב יקינתוני-בן אזוביון דגול אלה אטלנטית

 דבקת פלשת המכבים האדום-דם אלקנת הצבעים ישראלית-אלה ארץ

 היפוכריס קירח זקנן שעיר גלונית פלשתית אלון מצוי

 ארנבת ביצני-זנב זיפניתחטמית  חבלבל החוף בלוטנית אפריקנית

 זעזועית קטנה חצב מצוי לוטם מרווני חרוב מצוי

 חומעה עטויה כלנית מצויה לוטם שעיר עוזרר קוצני

 חלוק שעיר מצילות החוף תגית קיצית פיקוס השקמה

 עוף פחוסה-כף נורית אסיה   פיקוס התאנה

 כתרון גלוני סחלב קדוש   רותם המדבר

 חסידה תמים-מקור כחולעדעד    שיזף מצוי

 מרווה דגולה צבעוני ההרים   שקד מצוי

 מרסיה זעירה שום גבוה    

 מרסיה יפהפיה אביבי-שום תל    

 נזרית חופית שומרר בואסיה    

 עלים-עירית צרת      

 ערבז החוף      

 פעמונית גפורה      

 פשתנית יפו      

 ישראלית-ציפורנית ארץ      

 ציפורנית חופית      

 קחוון פלישתי      

 קיטה סוככנית      

 רכפה מזרחית      

 שרוכנית החוף      

 ישראלי-תורמוס ארץ      

 תורמוס צהוב      

 ישראלי-תלתן ארץ      

 תלתן פלשתי      

 

 קרקעות סחף מנוקזות

 שנתיים-חדעשבוניים  שנתיים וגיאופיטים-עשבוניים רב עצים ושיחים

 אפון נמוך זמזומית ורבורג חרוב מצוי

 כנפות מצויות-ארבע זמזומית סגולה לבנה רפואי

 בקית הכלאיים חבלבל כפני פיקוס השקמה

 דמומית השדה חוטמית זיפנית פיקוס התאנה

 זעזועית קטנה חפורית הפקעים שיזף מצוי
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 קרקעות סחף מנוקזות

 שנתיים-חדעשבוניים  שנתיים וגיאופיטים-עשבוניים רב עצים ושיחים

 חרצית משוננת חצב מצוי שקד מצוי

 עמוד-ארוךטופח  כלנית מצויה  

 ישראלי-מסרק ארץ נרקיס מצוי  

 סגולית חרמשית סייפן התבואה  

 עלים-פשתה צרת עיריוני צהוב  

 ציפורנית מצרית עירית גדולה  

 ישראלי-קחוון ארץ רקפת מצויה  

 קחוון הגליל שום גבוה  

 קצח ריסני שעורת הבולבוסין  

 ששית מצויה    

 עלים-תורמוס צר    

 תלתן בלוטי    

 תלתן הארגמן    

 

  בית גידול לח עונתי

 שנתיים-עשבוניים חד שנתיים וגיאופיטים-עשבוניים רב עצים ושיחים

 אפרורית מצויה אשבל הביצות ישראלי-אספרג ארץ

 בקיה עדינה אפר מצוי-בן ורד צידוני

 בקיית הביצות דוגון ירושלמי פיקוס התאנה

 שיבולית-ברומית קצרת רפואיתורבנה  אברהם מצוי-שיח

 גרניון גזור ורוניקת המים תמר מצוי

 דמומית השדה צפרדע אזמלנית-כף  

 דמסון כוכבני כריך מחולק  

 לשישית מקומטת נענע הכדורים  

 מיאגרון אזון נרקיס מצוי  

 נורית קטנה סוף מצוי  

 ערבז משובל עיריוני צהוב  

 ערבית פרעושית עלים-עפעפית עגולת  

 עלים-פשתה צרת עפעפית שרועה  

 שיניים-שנית שוות שוש קוצני  

 תלתן הפוך שנית מתפתלת  

 

  בית גידול לח קבוע

 שנתיים-עשבוניים רב עצים ושיחים

 בצעוני מצוי ורד צידוני

 גומא ארוך ערבה מחודדת

 גומא הפרקים פיקוס התאנה

 סוף מצוי אברהם מצוי-שיח



180 
 

  בית גידול לח קבוע

 שנתיים-עשבוניים רב עצים ושיחים

 עבקנה נדיר תמר מצוי

 ערברבה שעירה  

 שנית גדולה  

 שנית מתפתלת  
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 באתרי הטבע  בתכנון או תכניות מפורטות מאושרות: 5נספח 

בכל כרטסת אתר שנבדק, מצוינות תכניות המתאר המקומיות המאושרות, מספרן ויעודי הקרקע 

המאושרים בהן ובנוסף, מצוינות תכניות מקומיות עתידיות בתחום האתר, במידה והיו ידועות לצוות 

 הסוקרים. 

 

מספר 

 האתר

שם 

 האתר

תיאור שימושי 

 קרקע

מספרי התוכניות 

 המאושרות

תיאור תכניות 

 עתידיות )במידה ויש(

שטחים חקלאיים  אליעזר-יד 1

 פעילים ונטושים

לא סיים  –/ב 130נס/  שטחים חקלאיים - 1/1נס/

הליך הפקדה משנת 

2015: 

התכנית כוללת פיתוח 

יח"ד, שצ"פ )פארק  322

עירוני(, והקמת בית 

 אבות. 

מזרחית  2

לכביש 

431 

שטחים חקלאיים 

נטושים, רצועות 

 תשתית

יעוד לדרך  -מחלף  120מח/

)מחלף( ושטחים חקלאיים. 

 שטחים חקלאיים - 1/1נס/

  

חורשת  3

פארק 

 האופניים

חורשת אקליפטוסים, 

 בחלקה פארק אופניים

שטחים חקלאיים  - 120מח/

 שטחים חקלאיים -/גז 84משמ/

  

פרדסי  4

פארק 

 האופניים

שטחים חקלאיים 

 פעילים

   שטחים חקלאיים - 1/1נס/

 פרדסי לב 5

 המושבה

שטחים חקלאיים 

 פעילים

שטחים חקלאיים ודרך  - 1/1נס/

 עורקית  

מרבית השטח מיועד  - 174מח/

לדרך, תחום דרך ומקצתו 

 לשטחים חקלאיים

לא ידוע על תכניות 

עתידיות אך צפוי כי 

החלק המערבי יפותח 

לאור מערכת דרכים 

המתכוננת החוצה את 

 אתר הטבע. 

סביוני נצר  6

 סירני

חקלאיים שטחים 

 נטושים

 מיועד לדרך - 1/1נס/

מרכז תחבורה וחניה,  - 20/7גז/

דרך ושצ"פ חוצץ למגורים 

 ברחוב האימהות

  

פארק  7

 המדע

פסיפס שטחים 

חקלאיים פעילים 

 ונטושים

חלקו המזרחי של  -144נס/

האתר )ממזרח לרחוב 

ההדרים( מיועד בתכנית 

לפיתוח אזור תעסוקה כולל 

שצ"פ דרכי גישה, שפ"פים, 

 מרכזי ומגרש למבני ציבור

חלקו המערבי של  -/א145נס/

האתר מיועד לפיתוח אזור 

תעסוקה כולל דרכי גישה ושטח 

 למבני ציבור
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מספר 

 האתר

שם 

 האתר

תיאור שימושי 

 קרקע

מספרי התוכניות 

 המאושרות

תיאור תכניות 

 עתידיות )במידה ויש(

 

נחלת  8

 ראובן

מוזיאון פעיל, ערוץ 

נחל, שטחים חקלאיים 

 נטושים

תכנית לב  -( 2012)-/א126נס/

שטח המוזיאון   -העיר מערב

כלול בשצ"פ מרכזי  ומבני ציבור 

במרכז שכונת מגורים מתוכננת. 

דרכי גישה, מגורים,  -כולל 

מגורים ותיירות, מרכז תחבורה 

 ושבילי הליכה.  

  

כפר אהרון  9

 מזרח

שטחים חקלאיים 

פעילים ונטושים, 

 מתחם בנוי

   חקלאייםשטחים  - 1/1נס/

פרדס נווה  10

 הדר

שטח חקלאי פעיל, גן 

 ציבורי

שטח בייעוד מתקני  – 93נס/ 

 ספורט

  

בית  11

 העלמין

בית עלמין + שטחים  - 1/1נס/ בית קברות

חקלאיים גם היכן שמצויים 

 קברים היום

בית  - 37/21/3תממ/

 עלמין

 

טירת  12

שלום 

 מזרח

שטחים חקלאיים, 

ברובם נטושים 

 פעיליםומיעוטם 

חקלאי  - 37/21/3תממ/ שטחים חקלאיים - 1/1נס/

 מיוחד

טירת  13

 שלום דרום

שטחים חקלאיים 

פעילים, מעט שטחים 

חקלאיים נטושים, 

 שטח בנוי

חקלאי  - 37/21/3תממ/ שטחים חקלאיים -1/1נס/

 מיוחד

גבעות  14

טירת 

 שלום

שטחים פתוחים 

טבעיים, שטחים 

חקלאיים פעילים 

 צבאיונטושים, בסיס 

בחלק המערבי  32/א/105נס/

 -המקיף את רחוב הסנונית 

 מיועד למגורים ודרכי גישה. 

שמורת  - 37/21/3תממ 

 טבע? גובל במגורים

תכנון  - 407-0143610

למגורים ודרך גישה 

 כדרך משולבת. 

פרדסי  15

רחוב 

 סנונית

פסיפס שטחים 

חקלאיים פעילים 

ונטושים, שטח פתוח 

 טבעי

מגורים, שטחים  -/א 105נס/

 ציבוריים ושצ"פ.

  

טירת  16

שלום 

 מערב

שטח חקלאי 

אינטנסיבי, בעיקר 

 גידולי שלחין

אזור  - 37/21/3תממ שטחים חקלאיים -1/1נס/

מטרופוליני גבעות 

 חקלאי מיוחד -כורכר

פרדסי כפר  17

 אהרון

פסיפס שטחים 

חקלאיים פעילים 

ונטושים, כתמים 

קטנים של שטחי 

כורכר טבעיים, ערוץ 

את האתר חוצה  -/ב132נס/

 רחוב שדרות העמק -כביש 
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מספר 

 האתר

שם 

 האתר

תיאור שימושי 

 קרקע

מספרי התוכניות 

 המאושרות

תיאור תכניות 

 עתידיות )במידה ויש(

נחל, חורשת 

אקליפטוס, מגרש 

 ספורט

 42כביש  18

 מזרח

פסיפס שטחים 

חקלאיים פעילים 

 ונטושים. חוות סוסים

אזור  - 37/21/3תממ  שטחים חקלאיים -1/1נס/

מטרופוליני גבעות כורכר 

 חקלאי מיוחד -

סובב אחו  19

 עיינות

שטחים חקלאיים 

 פעילים ונטושים

   שטחים חקלאיים -1/1נס/

   שטחים חקלאיים -1/1נס/ שטח טבעי פתוח אחו עיינות 20

גבעות  21

 הכורכר

שטחים פתוחים 

טבעיים וכתמים קטנים 

של שטחים חקלאיים 

 פעילים ונטושים

  שטחים חקלאיים - 1/1נס/

צפון מערב  22

 העיר

שטחים חקלאיים 

פעילים, שטח כורכר 

 טבעי, שטחים בנויים

   שטחים חקלאיים - 1/1נס/

סובב  23

גבעת 

 התור

שטחים חקלאיים 

פעילים ונטושים, גן 

 ציבורי

פיתוח שכונתי   407-0121749

מגורים, מבני ציבור, דרכים  -

 ושבילים

  

גבעת  24

 התור

פתוח טבעי, שטח 

שטחים חקלאיים 

 נטושים

שצ"פ הכולל את  -1/133נס/במ/

 23הרצועה הצפונית באתר 

 

גן גרנד  25

 קוויל

   ( שצ"פ1982) -6/22נס/ גן ציבורי

גן  26

 המייסדים

( שטח ספורט 1982) 82נס/ גן ציבורי

 )לא שצ"פ(

  

גן הזיתים  27

 מרגולין

שצ"פ ובית  -( 1980) -1/72נס/ גן ציבורי

 עלמין מוסלמי לא בשימוש

  

גבעת  28

 רחוב מכבי

חורשה, שטח פתוח, 

 שטח בנוי

   שצ"פ -( 2005) 131נס/

פארק גן  29

רווה )גן 

 העיר(

   ( שצ"פ1972) - 1/1נס/ גן ציבורי

חורשת  30

המכון 

 הביולוגי

( בחלק המערבי 2011) 209נס/ שטח חקלאי נטוש

תחנת דלק  -הצמוד לכביש 

 שכבר קיימת. 

 1/1בשאר השטח חלה נס/

בייעוד שטחים חקלאיים 

לייעוד מבנה  – 129ונס/במ/

 ציבורי

 407-0410142 בתכנון 

-  

הרחבת בית פנחס על 

חשבון השטחים 

החקלאיים והשצ"פ 

המאושרים בתכניות 

 התקפות
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מספר 

 האתר

שם 

 האתר

תיאור שימושי 

 קרקע

מספרי התוכניות 

 המאושרות

תיאור תכניות 

 עתידיות )במידה ויש(

רחוב  31

 מונטיפיורי

שטחים חקלאיים 

פעילים ונטושים, 

 שטחים בנויים

 שטחים חקלאיים  1/1נס/

החלק הדרומי של האתר כלול 

כפי  -/א 105בתכנית נס/

 שמצורף בתשריט 

לא כלול בשטח המתוכנן 

הרחבת  -/א 105נס/-ב

 טירת שלום

407-0255075 - 

מדורגי צרפתי  -בתכנון

שטח המיועד לפיתוח  -

 . מגורים ותשתיות

בתכנון  - 407-0143610

גובלת בלבד וכלולה  -

 /א105בשטח של נס/

גבעת  32

רחוב 

 הדרור

שטח פתוח טבעי, 

 שטחח פתוח מופר
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 ציונה-נסרשימת המינים הנדירים/אנדמיים מוגנים שנצפו ב: 6נספח 

 מקרא:

 הערות הסימון

 ארציתברמה מין "אדום" הוא תמיד מין נדיר  בסכנת הכחדה מין "אדום"

   נדיר ארצית

   נדיר מקומית

   אנדמי

   מוגן

   גר

 

 הערות שם המין

 נטוע אורן ירושלים

   אזוביון דגול

   ישראלי-אירוס ארץ

   אירוס הארגמן

 פרט צעיר אלון התבור

 גידול לחים מופרים-נתון כמין נדיר על סף איום, אך נראה שהפך מצוי בבתי אספסת הגליל

   אספסת כדורית

   ישראלי-אספרג ארץ

 לתחום השיפוט של העירמעט מחוץ  כנפות צהובות-ארבע

   ישראלי-אשחר ארץ

 נטוע/פליט תרבות עלים-אשחר רחב

   אשל היאור

   אפר מצוי-בן

   בקיה עדינה

   שיבולית-ברומית קצרת

 נדיר מאוד מקומית גומא הפרקים

   גלונית פלשתית

   דבורנית דינסמור

 מעט מחוץ לתחום השיפוט של העיר דבקה משלשת

   דבקת פלשת

   דוגון ירושלמי

   המכבים האדום-דם

 נתון כנדיר למדי, אך נראה שהפך לנדיר יותר דמומית השדה

   דמסון כוכבני

   דרדר הקורים

   היפוכריס קירח
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 הערות שם המין

 מעט מחוץ לתחום השיפוט של העיר ורד צידוני

   מין שרוני-זהבית שרונית תת

 מין נדיר למדי-תת מין הנגב-זון אשון תת

   זמזומית מצויה

   זעזועית קטנה

   חבלבל החוף

   פרחים-חבצלת קטנת

   שפה תמים-חד

   חוחן קרדני

   חומעה עטויה

   חלבלוב בירותי

   חלבלוב סמור

   חצב מצוי

 נטוע/פליט תרבות חרוב מצוי

   חשפונית עדינה

   כלנית מצויה

 בודדים בחוף הכרמל והגלילמין חדש לארץ, ידוע עד כה מאתרים  כשות ראוס

   לוטוס דקיק

   לשישית הבוצין

   מיאגרון אזון

 נטוע/פליט תרבות מיש דרומי

   מללנית מצרית

   מצילות החוף

   חסידה יפה-מקור

   חסידה תמים-מקור

   מרור עדין

   מרסיה יפהפיה

   מררית הגליל

   מררית החוף

 השיפוט של העירמעט מחוץ לתחום  נוניאה כרסנית

   נורית אסיה

 מעט מחוץ לתחום השיפוט של העיר נורית קטנה

   ניסנית שיכנית

   נענע הכדורים

 גדל בפרדסים מושקים חלב מפושק-נץ

 מעט מחוץ לתחום השיפוט של העיר נרקיס מצוי

 מעט מחוץ לתחום השיפוט של העיר סגולית חרמשית

   סחלב השקיק
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 הערות שם המין

   סחלב קדוש

   שנתית-סיסנית חד

 מעט מחוץ לתחום השיפוט של העיר עבקנה נדיר

   עדעד כחול

 נדיר מאוד מקומית עיריוני צהוב

 נתון כנדיר למדי, אך נראה שהפך לנדיר יותר עלים-עפעפית עגולת

   פרחים-ערבז דק

   ערבז החוף

   ערבז משובל

   ערר כרתי

 נטוע/פליט תרבות פיקוס השקמה

   פעמונית גפורה

   פשתנית אשקלון

   פשתנית יפו

   צבעוני ההרים

   ישראלית-ציפורנית ארץ

   ציפורנית חופית

   קדד בירותי

   קורנית מקורקפת

   ישראלי-קחוון ארץ

   קחוון הגליל

   קחוון החוף

   קחוון פלשתי

   קיטה סוככנית

   רותם המדבר

   שום גבוה

   שום עקרון

   אביבי-שום תל

   שוש קוצני

   שיזף מצוי

   שמשון אזוביוני

   שמשונית הטיפין

   שעלב מקופח

 נטוע/פליט תרבות שקד מצוי

   שרוכנית החוף

   שרכרך ריחני

   ישראלי-תורמוס ארץ

   עלים-תורמוס צר
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 הערות שם המין

   מלען ארוך-תלת

   ישראלי-תלתן ארץ

   תלתן פלשתי

   תלתן רפה
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 50הספר האדום""ע"פ נס ציונה המינים ה"אדומים" שנצפו ב :7נספח 

 שם המין
סטטוס תפוצה בנס ציונה 

 ע"פ הספר האדום

האם 
אותר 
בסקר 
 הנוכחי

בית הגידול המתאים 
 בעיר

 הערות

   גבעות הכורכר + קיים אזוביון דגול

   גבעות הכורכר + קיים אירוס הארגמן

קיים בין נס ציונה לנצר  אספסת החילזון
 - סירני

ייתכן שקיים בחורשת  חמרה/חול
 פארק האופניים

גלדן )אגרופירון( 
 מוארך

 נכחד
- 

גידול -בתי
 לחים/קרקעות כבדות

  

גלונית )בלוטה( 
 פלשתית

 קיים
+ 

   חמרה/חול

   גבעות הכורכר וחמרה + קיים דבקת פלשת

   חמרה/חול + קיים היפוכריס קירח

-שרונית תתזהבית 
 מין שרוני

 קיים
+ 

   גבעות הכורכר

   חמרה/חול + קיים חוחן קרדני

מערבית -קיים צפון לשישית מקומטת
מחוץ לגבולות  -לעיינות

 העיר
- 

גידול -בתי
 לחים/קרקעות כבדות

תצפית חדשה ומדוייקת 
יחסית, לכן כנראה שלא 

 גדל בשטח העיר

 נכחד ישראלי-מסרק ארץ
- 

גידול -בתי
 לחים/קרקעות כבדות

  

   גבעות הכורכר + קיים חסידה תמים-מקור

קיים צפונית לשטח העיר  מרסיה זעירה
 - בתחום ראשון לציון

-ייתכן שקיים בצפון חמרה/חול
 1מערב אתר 

 כנראה נכחד מהארץ  חמרה/חול - נכחד פקעון הכלך

קיים דרומה מהעיר  ציפורנית חופית
 + בשטח רחובות

   הכורכרגבעות 

   גבעות הכורכר וחמרה + קיים קחוון פלשתי

   גבעות הכורכר + קיים שמשונית הטיפין

קיים מחוץ לגבולות  שרוכנית החוף
אזור רחובות  -העיר

 ובאר יעקב
+ 

   חמרה/חול

   חמרה/חול - נכחד תורמוס צהוב

   גבעות הכורכר + קיים מלען ארוך-תלת

 

                                                           
50
. עקב (2011וכרך ב'  2007"הספר האדום" כולל ממצאים שנאספו מתחילת המאה הקודם ועד תאריך הוצאתו )כרך א'  

 .10ק"מ( מתחום הסקר נכלל בנספח זה ובמפה  1חוסר דיוק בנ.צ. של הממצאים הישנים כל מין שנמצא במרחק סביר )עד 
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 מיני זוחלים בנס ציונה לפי אתרים אינוונטר :8נספח 

סטטוס על פי  שם לטיני שם המין  האתרומספר שם 
 הספר האדום

חורשת  -3אתר 
 פארק האופניים

 (LCלא בסיכון ) Daboia palaestinae צפע מצוי .1

 תיכונית-זיקית ים .2
Chamaeleo chamaeleon 

recticrista 
 (LCלא בסיכון )

 (LCלא בסיכון ) Laudakia stellio חרדון מצוי צפוני .3

 פרדסי -4אתר 
 האופניים פארק

 (LC)לא בסיכון  Hemidactylus turcicus שממית בתים .1

 (LCלא בסיכון ) Laudakia stellio חרדון מצוי צפוני .2

 (LC)לא בסיכון  Trachylepis vittata חומט פסים .3

 תיכונית-זיקית ים .4
Chamaeleo chamaeleon 

recticrista 
 (LCלא בסיכון )

 (LC)לא בסיכון  Platyceps collaris זעמן זיתני . 5

 שנונית שפלה .6
Acanthodactylus 

schreiberi syriascus 
בסכנת הכחדה 

 (CR)חמורה 

סביוני נצר  -6אתר 
 סירני

 תיכונית-זיקית ים .1
Chamaeleo chamaeleon 

recticrista 
 (LCלא בסיכון )

אחו  -20אתר 
 עיינות

 (LCלא בסיכון ) Laudakia stellio חרדון מצוי צפוני .1

 זעמן שחור .2
Dolichophis jagularis 

asianus 
 (LC)לא בסיכון 

גבעות  -21אתר 
 הכורכר

 (LCלא בסיכון ) Laudakia stellio חרדון מצוי צפוני .1

 שנונית שפלה .2
Acanthodactylus 

schreiberi syriascus 
בסכנת הכחדה 

 (CR)חמורה 

 (LCלא בסיכון ) Daboia palaestinae צפע מצוי .3

 תיכונית-זיקית ים .4
Chamaeleo chamaeleon 

recticrista 
 (LCלא בסיכון )

 (LC)לא בסיכון  Hemidactylus turcicus שממית בתים .5

עתידו בסכנה  Testudo graeca צב יבשה מצוי .6
(VU) 

פרדסי  -17אתר 
 כפר אהרון

עתידו בסכנה  Testudo graeca צב יבשה מצוי .1
(VU) 
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 : מיני העופות המקננים שנצפו במהלך הסקר והסטאטוס שלהן9נספח 

 :בטבלה הסטאטוסים סימולי מקרא

 סימול סטאטוס פירוש סטאטוס

 DD גורמי הסיכון עבורוחסר מידע: מין שקיים מידע שאינו מספק בכדי לקבוע את 

 LC לא בסיכון: מין שאינו שרוי בסיכון חמור ומעריכים שלא יהיה בסיכון בעתיד הקרוב.

בסיכון נמוך: מין שבמצבו הנוכחי אינו נכלל באחת מקטגוריות הסיכון החמור, אך מצבו עלול להגיע 
 VU. NT-בעתיד הקרוב ל

חשוף לסיכון של הכחדה בבר, צפויה ירידה עתידו בסכנה: עדויות מצביעות על כך שהמין 
 VU (.30%ה בעשור הבא )ימשמעותית בגודל האוכלוסי

בסכנת הכחדה: עדויות מצביעות על כך שהמין חשוף לסיכון חמור של הכחדה בבר, צפויה ירידה 
 EN (.50%משמעותית מאוד בעשור הבא )

: עדויות מצביעות על כך שהמין חשוף לסיכון חמור של הכחדה בבר, צפויה חמורה בסכנת הכחדה
 CR (.80%בעשור הבא ) ביותרירידה משמעותית 

 

 , כדלקמן:עופות מקנניםמיני  43במהלך הסקר נצפו 

 הערות סטטוס סיכון סדרה שם המין

  LC חסידאים אנפית בקר

  LC שיר-ציפורי בולבול צהוב שת

  LC יום-דורסי בז מצוי

  DD שיר-ציפורי בזבוז אירופי

  LC אווזאים ברכיה

  NT כחלאים דוכיפת

  LC שיר-ציפורי דרור הבית

  LC ציפורי שיר דרור ספרדי

 מין פולש LC תוכיים דררה

  NT תרנגולאים ת סלעיםחוגל

התמעט מאוד בישראל בעיקר בשל צייד ואבדן  NT שיר-ציפורי חוחית
פתוחיםשטחים   

  LC  יונאים יונת בית

  LC לילה-דורסי ינשוף עצים

  LC שיר-ציפורי ירגזי מצוי

  LC שיר-ציפורי ירקון

   דורסי לילה כוס חורבות

  NT חופמאים מצוי  כרוון

  NT כחלאים חזה-לבן

 מין פולש LC שיר-ציפורי מאיינה מצויה

  LC דורסי יום נץ מצוי

  LC נקראים נקר סורי

  LC שיר-ציפורי ראש-סבכי שחור

  LC רליתיים סופית

  LC סיסאים סיס חומות

  LC חופמאים סיקסק

  LC שיר-ציפורי סנונית המערות

  LC שיר-ציפורי סנונית הרפתות
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 הערות סטטוס סיכון סדרה שם המין

  LC שיר-ציפורי עורב אפור

  LC שיר-ציפורי שחור כיפה עורבני

  NT שיר-ציפורי עפרוני מצויץ

  LC שיר-ציפורי פשוש

  LC שיר-ציפורי צופית

  LC יונאים צוצלת

  LC שיר-ציפורי חלודית צטיה

  LC שיר-ציפורי קאק

   קוק קוקיה מצויצת

  LC שיר-ציפורי קנית קטנה

  LC שיר-ציפורי שחרור

  LC שיר-ציפורי שיחנית קטנה

  VU כחלאים שרקרק מצוי

האחרוניםמין שהתמעט מאוד בעשורים  NT יונאים תור מצוי  

  LC יונאים תור צווארון

  LC שיר-ציפורי תפר

 


