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 קציר ת

 

 רקע

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

שטחים פתוחים וניצול מוגבר של משאבים פוגע במערכות הטבעיות ובתפקודן. מדינת ישראל 

ידי מגוון כלים: שמורות טבע, חוקי הגנת -בשנים האחרונות לצמצם את הנזק שנגרם עלפועלת 

חיית הבר והצומח ותוכניות מתאר מסוגים שונים. כדי להתמודד עם עוצמת הפיתוח אנו נדרשים 

 לפתח כלים נוספים שיסייעו להתמודד עם אתגר זה גם בסביבה העירונית.

לא נתפסה כשותפה לשמירה על הסביבה והמגוון הביולוגי.  עד לפני מספר שנים הסביבה העירונית

למשבר הסביבתי, החלו  תבמודעות הציבורי הההתפתחות העירונית המואצת, יחד עם עליי

רשויות מקומיות בכל רחבי העולם לבחון וליישם דרכים לצמצום הפגיעה הישירה והעקיפה 

וא יצירת מסד נתונים מקיף ומעודכן במגוון הביולוגי בסביבה העירונית. הבסיס לתהליך זה ה

המספק תמונה נאמנה ונגישה של המגוון הביולוגי ומיקומו במרחב העירוני. המידע מהווה בסיס 

להבנת המערכות הטבעיות בעיר, יחסי הגומלין בניהן ורמת תפקודן. מסד הנתונים העומד לרשות 

המתחשבים במערכות טבעיות  מערכות התכנון והניהול העירוני, מאפשר קידום תהליכי תכנון

בדומה לכל תשתית עירונית אחרת. המידע הזמין מאפשר למחלקות העיריה השונות לטפח את 

המערכות הללו ולשמור על תפקודן התקין. בנוסף, זמינות המידע תאפשר חיבור בין מערכות 

 ן בהן. החינוך והפנאי העירוניות לתשתיות טבע עירוני ולמיצוי הפוטנציאל הציבורי שטמו

 גבעתייםבסקר תשתיות טבע עירוני 

(, וכלל סקירה 2015עד קיץ  2014בוצע במשך שנה אחת )מקיץ בגבעתיים סקר הטבע העירוני 

 בוטאנית וזואולוגית בשטחים נבחרים במרקם העירוני הבנוי.

מפורטת של המגוון הביולוגי בכל אתרי הטבע העירוניים.  הרימסמך זה מציג את הממצאים מסק

אתרים פוליגונליים  24סה"כ סומנו  .לב המרקם הבנויבמסגרת עבודה זו הוכנה מפת אתרי טבע ב

 דונם בתחום השיפוט של גבעתיים. 3,246דונם מתוך  385רחבי העיר, ששטחם הכולל ב

באתרים, בחינה ועדכון של גבולותיהם, תיאור של מאפיינים מרחביים ים ביקורמספר כלל הסקר 

ממצאים נקודתיים הכוללים אתרי פריחה, צמחים בכל העיר,  ודתיים. מופוומיפוי ממצאים נק

. המיפוי מלווה בתיעוד חזותי ותיאור ועוד אתרי קינון, נדירים, עצים ותיקים, מקורות מים

 .ובחלק של כרטיסי האתר הממצאים השונים, מפות וצילומים מרוכזים במסמך זה

ממצאי הסקר יוכלו לשמש כלי עזר לניהול עתיים ובסקר נחשף המגוון הביולוגי הקיים בעיר גב

וגם לשימור המצאי הטבעי הייחודי. בעזרת סקר זה ומערכת המידע הזמינה  הסביבה העירונית

 שהוקמה לצורך כך, ייחשף המידע לציבור הרחב ויהווה מקור גאווה והעצמה לעיר.

ערכו בצורת כרטיסי אתר (  ונGISממצאי הסקר עובדו לשכבות ממ"ג )מערכת מידע גיאוגרפי, 

מפורטים. בכל כרטיס רוכזו נתוני סביבה, תכנון, מערכות טבעיות, צילומי המחשה, מיקום 

גיאוגרפי של ממצאים חשובים וכן רשימה מפורטת של ממצאים מהסקר. כרטיסים אלו מיועדים 
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מקצועי לכל העוסקים במלאכת התכנון והניהול העירוני והם יאפשרו למקבלי החלטות ולדרג ה

לגבש התייחסות ראשונית לכל סוגיית תכנון הנוגעת למגוון ביולוגי בתחום אתר טבע עירוני 

 שנסקר בסקר זה.

במסמך הסקר יוצגו מספר ממצאים ובהמשכם המלצות לשילוב תחום הטבע העירוני כחלק 

 ממערכת התכנון וניהול מקיים בעירייה, המלצות כגון: 

 .וני שמופו בסקר בנספח הנופי של תכנית המתארהטמעה של שכבת אתרי הטבע העיר •

 הסקר יהווה בסיס לביצוע סקרים מפורטים במסגרת הכנת תכניות מפורטות. •

 כרטיסי האתרים והסקר מהווים בסיס לגזירת הנחיות תכנון מקיים לפיתוח העיר. •

אופן תיאום הנדרש בין הגופים הירוקים השונים הנמצאים בשטח )רט"ג, קק"ל, חלה"ט(  •

 כדי לקדם תכנון מקיים.ב

הנגשה של הטבע העירוני לכלל מערכת החינוך המקומית, למגוון פעילויות קהילתיות  •

 ולקידום התיירות ותרבות הפנאי.

 

 

מלען ארוך )משמאל(, שני מינים "אדומים" -יבשה מצוי )מימין( ותלת-צב: 1תמונה 

 בגבעת קוזלובסקי
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 רזיןבגן כו פרג נחותמרבד פריחת : 2תמונה 

 ממצאים עיקריים

גבעתיים נמנית עם הערים הקומפקטיות והצפופות ביותר בישראל, ללא עתודות קרקע כלשהן. 

לפיכך, ניתן לצפות למגוון בתי גידול נמוך יחסית. ממצאי הסקירה הנוכחית מאששים השערה זו, 

ואף בעלי אולם מצביעים על מספר מקומות בעלי חשיבות גבוהה למגוון הביולוגי העירוני, 

 פוטנציאל לתרומה למגוון הביולוגי הארצי.

עיקר השטחים . ומעט טבעיים מופריםבעיקר בתי גידול, מצומצם של עיר תועדו מגוון ב •

שנסקרו בעבודה זו הם גנים ציבוריים בהם מתקיים ממשק של גינון עירוני אינטנסיבי, 

ב פועלי הרכבת, בהם זאת למעט כתמי שטחים טבעיים בודדים בגבעת קוזלובסקי וברחו

מתבצע לעיתים כיסוח של העשבייה. רוב שטחה של גבעתיים ממוקם בקרקעות כורכר, 

מזרח העיר ובצפונה יש גם קרקעות חמרה. בתי גידול טבעיים בשני סוגי -כאשר בדרום

 קרקעות אלו נדירים מאוד הן ברמה המקומית והן ברמה הארצית. 

דונם. גבעה  32 -זלובסקי, המשתרעת בשטח של כאתר הטבע המרכזי בעיר הינו גבעת קו •

זו הינה למעשה גבעת הכורכר הגדולה ביותר ששרדה בין גבעת האירוסים בראשל"צ 

ק"מ. בגבעה זו  35 -)שנפגעה קשות לאחרונה בעבודות עפר( ובין אזור יקום, מרחק של כ

ותה הגבעה אותרו במהלך הסקר מספר מיני צמחים "אדומים", ועד לשנים האחרונות היו

שבלולית פיקרדי. מין זה כפי הנראה נכחד  –גם אתר מרכזי למין שבלול אנדמי לישראל 

 מהגבעה בעקבות עבודות פיתוח בשנים האחרונות, אם כי שרד ברמת גן הסמוכה. 

מיני צומח שונים, זהו עושר גבוה מהמצופה, אך חשוב לציין שמרבית  335בסקר מופו  •

ל מופרים ולא את בתי הגידול הטבעיים שהתקיימו בסביבה הצמחים מאפיינים בתי גידו

לפני הפיתוח העירוני. מתוכם נצפו מספר מיני צומח "אדומים", נדירים וייחודיים: קחוון 
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מין נדיר הגדל בגבעות ) מלען ארוך-פלישתי )אנדמי לישראל וחולות צפון סיני(, תלת

 22כמו כן תועדו . ועוד (חוליות קרקעות)מין נדיר האופייני ל אספסת החילזון( וכורכר

 מינים פולשים, הדורשים התייחסות וטיפול בבעיה.

מינים שונים של בעלי חיים )חולייתנים(, זאת כחלק מהסקר  75במהלך הסקר מופו  •

הכללי שבוצע ובמסגרת סקרים ייעודיים. רוב המינים שנצפו הם מיני עופות שונים, 

-שרקרק מצוי. כמו כן נצפו המינים: צב -חדהביניהם נמצא קינון של המין בסכנת הכ

 יבשה מצוי וקרפדה ירוקה הנמצאים אף הם בסכנת הכחדה. 

גינות אלו מכילות צמחים בעיר קיימות מספר גינות קהילתיות שמנוהלות ע"י התושבים,  •

עשבוניים רבים המושכים מאביקים ופרפרים בפרט. בנוסף נשתלו בגינות מספר מיני 

חלקם נדירים מאוד בטבע. הגינות הקהילתיות נמצאו כתשתית צמחים מקומיים ש

 מצויינת להעצמת המערכות האקולוגיות בעיר ולחינוך והגברת המודעות אליהן.

 

 עיקריות המלצות

אתרי הטבע והממצאים השונים,  –ברמות השונות  הטמעת הסקר במערכות התכנון .א

 ובהוראות התכנית. שסומנו במסגרת סקר טבע עירוני, יוטמעו בתכנית המתאר 

ממצאי הסקר, אנו ממליצים לקדם מסמך מדיניות כללית לטבע לאור  – מסמך מדיניות .ב

עירוני בגבעתיים. תכנית זו תגבש את תפיסת תכנון וניהול המערכות הטבעיות בתחום 

. םפי חשיבות ורגישות, ופיתוח כלים תכנוניים וסטטוטוריי-העיר, דירוג האתרים על

קרונות ניהול מקיים שיאפשרו טיפוח המערכת הטבעית במסגרת מסמך זה יכלול ע

 הכלים העומדים לרשות עיריית גבעתיים.

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

טבע עירוניים ובתכניות צמודות לאתרים, שיש בהן להשפיע על אתרים אלו ועל אופן 

 תפקודם.

במסגרת הכנת תכניות מפורטות  סקרים מפורטיםסקר זה מהווה בסיס לביצוע המידע ב .ד

באתרי טבע בכל רחבי העיר. הסקר מאפשר ניסוח הנחיות לביצוע תסקיר מפורט וכולל 

 את נושאים הבסיסיים המחייבים התייחסות במהלך התכנון. 

רך פיתוח מערכת החינוך העירונית הנה צרכן חשוב למידע שבסקר לצו – חשיפת הסקר .ה

כיתתית. חשיפת הסקר לציבור הרחב והנגשתו תאפשר -מגוון תכניות לימוד ופעילות חוץ

 שימוש מוגבר ואיכותי באתרי הטבע של גבעתיים על ידי תושביה.

, שיוביל, יזום שילווה במסגרת כלשהי את אגפי העירייה – מינוי אקולוג/ית עירוני/ית .ו

ים הקשורים לתשתית הטבעית בעיר: טיפול וינהל מערך פעולות ממשק בנושאים מגוונ

במינים פולשים, שיקום בתי גידול, ניהול שטחי הטבע הערכיים בתחום העיר והממשק 

שלהם מול קליטת קהל, סינכרון ותיאום בין אגפי העירייה וגופים נוספים על מנת לאפשר 

 את התפקוד המיטבי של השטח וליווי תכנון עירוני בפן האקולוגי.
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 ואות. מב1

 

 רקע -. סקרי טבע עירוני 1.1

 

אתרי טבע הנמצאים בסביבה העירונית שימור טבע עירוני הנו מושג חדש יחסית בשפת התכנון. 

)האן  ושומרים על האופי המקורי והייחודי של הטבע המקומי, לרווחת הציבור, תופס תאוצה

וניהול של לשימור , וםמקצים שטחים נרחבים לשיק העולם. בערים רבות ברחבי (2010ובלבן, 

הטבע נתפס כמשאב יוקרתי ואיכותי, זול לתחזוקה בערים אלו, מערכות טבעיות בגבולות העיר. 

לצעירים,  -ובעל מגוון תכנים שאותם ניתן לנצל לצרכים ציבוריים רבים בכל ימות השבוע 

 מבוגרים ומשפחות. 

 רב:  יםיתרונם של שטחי טבע עירוני

 , כמו רעש, הצפות וזיהום אויר.מיתון מפגעים סביבתייםל הם תורמיםבניהול נכון  .א

 על ידי מיתון טמפרטורות. השפעה על האקלים העירונייש להם  .ב

בהשוואה לעלות לשטחים  כמות מים קטנהו יחסית השקעה כספית נמוכה נדרשת .ג

 מגוננים.

 לתושבי העיר. ונופש פנאי, תוכן לפעילות חינוךהם מספקים  .ד

 .של העירהייחודית דמותה את  הם מסייעים למצב .ה

 

, בין אם הוא מצוי ליד גדת נחל העובר בתחומי העיר ובין אם בחורשה קטנה 1כל אתר טבע עירוני

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

לה לעומת משאבי הטבע, באתרי טבע עירוניים ניתן להגדיר מדרג של ניהול צרכי האדם והקהי

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

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

ול לפגוש, , היא יצירת מקום שבו הציבור הרחב יכיהטבעהמצאי מטרתו של האתר, מעבר לשימור 

 בקרבה למקום מגוריו, את ערכי הטבע המיוחדים לעירו בצורה זמינה, זולה ומידית. 

 

של המשרד להגנת  הושקה התוכנית הלאומית לשמירה על המגוון הביולוגי בישראל  2010בשנת 

הנו  וותפקודמגוון הביולוגי על פגיעה בבאופן ישיר ועקיף עים יאחד הגורמים המשפ הסביבה.

                                                           
מקום בתחום השיפוט של העיר, פתוח או מבונה, ובו תשתיות טבעיות שונות של חי, צומח נו יה "טבע עירוני "אתר 1

ודומם. "תשתית טבע עירוני" הינה מושג המתאר את מגוון המערכות הטבעיות ותופעות הטבע המצויות באתר: עצים 

 חיים וכדומה.  -כוז של זוחלים, דועתיקים, פריחה, קינון, רי
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נדרשות פעולות ההמאמץ בסביבה העירונית, מצטרף ומשלים את כלל ה .מואץהעיור התהליך 

 .(2012)המשרד להגנת הסביבה,  לצמצום הפגיעה במגוון הביולוגי

ידי שימור -זה עללקחת חלק במאמץ גם היא באמנות בינלאומיות, העירונית מחויבת  הסביבה

השפעת תהליכי פיתוח הכרחיים על המצויות בתחומה, ומיתון  תמערכות טבעיות ייחודיו

. פיתוח עיר מקיימת מערכות טבעיות, הנו אתגר מורכב אך אפשרי. 2המערכות הטבעיות ותפקודן

שילובן של תשתיות טבעיות מתפקדות בסביבה עירונית מתחדשת מועילה לניהול הסביבה 

ח תשתיות טבע העירונית ותורמת לאיכות חיי התושבים בתחומי החינוך, הנופש והפנאי. פיתו

נגישות מהווה אמצעי יעיל לשינוי התודעה וההתייחסות של הציבור הרחב לשמירת טבע והמגוון 

 הביולוגי המקומי. 

משמעותית על  ההשפע נםלתהליכי העיור ישלכן ישראל הנה אחת המדינות הצפופות בעולם ו

המקומיות החל תהליך הדרגתי המשלב רשויות  2000בשנת  .שבשטחה המערכות הטבעיות

שולבו כחלק מהתכנית . 3בינלאומית העוסקת בשימור מגוון ביולוגי נבחרות במימוש אמנה

נערכו  בשנים האחרונות .לראשונה אתרי טבע עירוניים בתוכנית המתאר המתהווה של ירושלים

, נתניה, רמת גןבמספר ערים, כגון: סקרי תשתיות טבעיות בשיתוף עם הרשות המקומית 

עקבות ב, 2015ת בשנ .כרכור, הוד השרון, כפר סבא ועוד-, באר שבע, פרדס חנההחיפ, ירושלים

רשויות  12-צאו לדרך סקרי תשתיות טבע עירוני בכא נוסף של המשרד להגנת הסביבה, יקול קור

 ועיריות נוספות.

ידי העיריות, קיימים משאבי טבע -סקרים אלו הראו שבתחומי הערים, בשטחים המנוהלים על

ם ברמה האזורית והלאומית. כפועל יוצא מסקרים אלו מקודמים סקרי טבע עירוני בערים ייחודיי

 אתרי טבע עירוניים קהילתיים. עירוניות והקמתם של  נוספות, תוכניות אב

לגורמי התכנון והניהול העירוני  מסייעיםסקרי הטבע בעיר מספקים תשתית ידע מקצועי ה

ניהול סביבה עירונית וללשימור המגוון הביולוגי , בעירבטיפוח וניהול מיטבי של תשתיות טבע 

הטבע העירוני, מיצר שכבת מידע זמינה לכל תשתיות סקר איכותי ומען רווחת תושבי העיר. 

המצאי הטבעי הקיים בתחום העירוני. מסד זה הנו תנאי הכרחי לשילובה של התשתית הטבעית 

מסייעת למקבלי ההחלטות, למתכננים זו ידע תשתית בתהליך התכנון, הניהול והפיתוח העירוני. 

ולעמותות ציבוריות לקדם תהליכי פיתוח עירוני, תוך מיתון השפעת תהליכי העיור על המערכות 

 הטבעיות ושמירה על קיומן ותפקודן.

יהווה בסיס  , שנבנה במסגרת עבודה זו,בגבעתייםמסד הנתונים המקיף של תשתיות טבעיות 

ם תושביהרווחת בעיר מחד, ול מור וניהול מיטבי של המגוון הביולוגילפיתוח כלי יישומי לשי

יודגש כי הסקר נותן תמונת מצב רחבה על כלל שטחי השיפוט, אך לא מלאה. בעת תכנון  .מאידך

מפורט של אתרי טבע, חשוב לבצע סקירה מפורטת יותר בהתאם לאופי הפיתוח/שימור המתוכנן 

לי תפקידים ולמקבלי החלטות בשלטון המקומי ובמוסדות עבודה זו מיועדת לבע. באתרים אלו

לאנשי חינוך,  ,תכנון, לבעלי מקצוע, ביניהם אדריכלים ומתכננים, לעמותות ציבוריותה

  ולציבור הרחב.לאקדמאים וחוקרים בתחום האקולוגיה 

                                                           
 .108, 23: 2012המשרד להגנת הסביבה,  2
 .חתמה מדינת ישראל על אמנת ריו לשמירה על מגוון ביולוגי ובתי גידול ייחודיים בתחומה 1992בשנת  3
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 מטרות הסקר. 1.2

 

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

 ושילובו במערכת המידע העירונית. מסד נתונים ,בגבעתייםנתונים עדכני של המערכות הטבעיות 

ים ננתו. ותנמצא ןהעירוני בו ה הקשרמאפשר הבנה מרחבית של תשתיות הטבע בהתאמה ל זה

 . ותהכנת תכנית אב לתשתיות טבע עירוניקראת ל הנדבך הראשוןאת  להוות אלו יכולים

מירה על מגוון המינים בעיר תוכל להיעשות בצורה מיטבית, כאשר יהיה מידע נגיש וזמין לכל ש

הגורמים 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.

למצבם האופטימאלי והפיכתם לחלק אינטגראלי  בעירטבעיות ובתי הגידול הבאת המערכות ה

  הבסיס לעיר מקיימת מערכות טבעיות. ינהה מהעיר

 

 

 .ירקון בגן העלייה השנייה: 3תמונה 
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 גבולות הסקר .1.3

 

 1ראו מפה מס' )הקו הכחול(.  גבעתייםעיריית גבולות הסקר הוגדרו כגבולות תחום השיפוט של 

 מפורטים שמו האתרים ושטחם. 2.1בסעיף  2מספר טבלה ב מפת התמצאות כללית. –להלן 

 .מעט צפונית לרחוב בורוכוב במערב ומעט צפונית לרחוב סירקין במזרח –הגבול הצפוני 

 .דרך יצחק רבין בדרום, גוריון-דרך בן –הגבול המזרחי 

 רחוב אלוף שדה. –הגבול הדרומי 

 .ונן ועמישבמצפון לדרום: ערבי נחל, עליית הנוער, אבני זיכרון, דרך השלום, ג –הגבול המערבי 

ידי תחום השיפוט וכך הם באים לידי ביטוי בסקר זה, אם כי -במספר מקרים נחתכו האתרים על

ברור שהם ממשיכים כשטחים טבעיים, פתוחים ואיכותיים בתחום רשות מקומית שכנה )למשל, 

 (.גן כורזין הממשיך כגן טבנקין ברמת גן
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 העירוניים רי הטבעואת של העיר הקו הכחול -: התמצאות כללית1מפה 

 



19 
 

 רקע כללי – גבעתיים .1.4

 

העיר גבעתיים ממוקמת בגבולו הצפוני של מישור החוף הדרומי )פלשת(, ובנויה על גבעות כורכר 

ראשיתה של העיר . )שיא הגובה במערב גוש דן( מ' בגבעת קוזלובסקי 83.9 שגובהן המרבי הינו

ועלים שיתופית. בקרבת שכונה זו קמו במהלך שכונת פ –, כאשר קמה שכונת בורוכוב 1922בשנת 

העיר )שהוכרזה בשנת  למועצה המקומית גבעתיים. 1942השנים שכונות נוספות, שהתאחדו בשנת 

גבעת בורוכוב וגבעת קוזלובסקי.  –( קרויה על שם שתי הגבעות שהיו בשטחה בתחילת הדרך 1959

 57,508(. בעיר גרים ועלי הרכבתת )גבעת רמב"ם וגבעת פכיום יש בעיר מספר גבעות נוספו

 (.2015תושבים )נתוני הלמ"ס לשנת 

הוגדרו כשטחים הנכללים בסקר: דונם  385, מתוכם דונם 3,246גבעתיים הוא שטח השיפוט של 

דונם(, סדרת גנים ציבוריים ומספר משארי כורכר, שהבולטת בהם  57.6בית הקברות נחלת יצחק )

המים  בריכת - הרכבת פועלי גינתביותר בתחום הסקר הינו  היא גבעת קוזלובסקי. האתר הקטן

 דונם ומעלה. 3 -מ"ר(, אולם מרבית השטחים שנסקרו הם מגודל כ 824)

 מסלע, קרקע וגיאומורפולוגיה. 1.4.1

 

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

ולות שהביאה ליצירת דיונות, מהן נוצרו, בתוספת גיר או חרסיות, הפלייסטוקן, וחדירה של ח

 (.1982)ויזל וחובריו,  הסלעים והקרקעות של מישור החוף

בשרון קיים מבנה מובהק של רכסים אורכיים ובקעות לאורך מישור החוף יש מספר רכסי כורכר. 

ים שלושה רכסים: הרכס בשרון בולטביניהם, אולם במישור החוף הדרומי מבנה זה פחות ברור. 

המערבי הבונה את מתלול החוף, הרכס התיכון הנמצא כק"מ וחצי מזרחית לחוף הים )וביניהם 

ק"מ מהחוף ממוקם רכס הכורכר השלישי. בין הרכסים  4-אבוס(. במרחק כ -קיים עמק אורך 

השני והשלישי נמצא אבוס נוסף. בשל מבנה הרכסים המקביל לחוף, העמקים שביניהם 

. באזור גבעתיים, עובר בין ופיינים בקשיי ניקוז ובהם התפתחו ביצות ובריכות עונתיותמא

הרכסים השני והשלישי אפיק נחל איילון, ואילו הרכס השלישי אינו בנוי כרכס רציף אלא כסדרת 

גבעות גבוהות במיוחד ומבודדות יחסית, הנמצאות לא רק בתחום גבעתיים אלא גם בתחום 

 מת גן ובני ברק.הערים השכנות, ר

אזור  –ממזרח לרכס השלישי ממוקם אזור נרחב של גבעות חמרה וממזרח להן נמצאת המרזבה 

צעיר ועיקרו מתקופת הפלייסטוקן.  באזור הואנמוך של קרקעות סחף מהרי השומרון. המסלע 

מסלע זה מונח על שכבת חרסיות מתקופת הפליוקן, המכונה תצורת יפו, ובה נמצאת אקוות 

ף. המסלע הפלייסטוקני מכיל משקעים יבשתיים, שנוצרו כתוצאה מתהליכי הצפה ונסיגה של החו

הים התיכון. כתוצאה מתהליכים אלו חלו סחיפה והשקעה חוזרת של דיונות, שהביאו להיווצרות 

 רכסי הכורכר )הרכס המזרחי הוא העתיק ביותר ואילו המערבי הוא הצעיר ביותר(.

מידת השטיפה של הגיר הביאו להתפתחות מגוון קרקעות במישור בל והבדלים בתכולת הגיר בחו

קרקעות חמרה חולית דלות בגיר ועשירות בחרסיות, קרקעות נזאז צפופות בחרסית  –החוף 
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ובעלות ניקוז לקוי, חולות מיוצבים עם שטיפה חלקית של הגיר )רגוסול חולי(, שכבות חמרה 

 שהועשרו בגיר )חוסמס(, ועוד.

מזרח העיר ובצפונה יש גם -של גבעתיים ממוקם בקרקעות כורכר, כאשר בדרוםרוב שטחה 

מערבית של גבעתיים ממוקם בקרקעות סחף בקרבת נחל -קרקעות חמרה. אזור הפינה הצפונית

 קרקעות(. – 2איילון. )ראו מפה 
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  קרקעות: 2מפה 
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: טופוגרפיה3מפה 
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 םאקלי. 1.4.2

 

תיכוני המאופיין בטמפרטורות מתונות ובלחות גבוהה -םהמרחב כולו נמצא באזור אקלים י

. הגורם המרכזי המשפיע על אופיו האקלימי של 4)מישור החוף הוא האזור הלח ביותר בארץ(

ממתנת את התנודה היומית והשנתית של הטמפרטורה בהשוואה , הלים סמיכותוהאזור הוא 

קר, מתון וקצר. כמות המשקעים  ארוך ויבש, וחורף ,לפנים הארץ. המרחב מתאפיין בקיץ חם

 2010-1981)ממוצע הגשם לשנים מ"מ גשם בממוצע רב שנתי.  600-500היא באזור הממוצעת 

מ"מ יורדים בתחנת  105 -. כ5 (מ"מ 579בתחנה המטאורולוגית בשכונת נווה עוז בפתח תקווה: 

מ"מ באביב  81 -( ופברואר-מ"מ בחורף )דצמבר 392נובמבר(, -בחודשי הסתיו )ספטמברנווה עוז 

לעיר  דרומיתק"מ  6 -" )כבית דגןמאי(. הטמפרטורה הממוצעת, כפי שנמדדה בתחנת "-)מרץ

מ"צ בחודש אוגוסט )נתוני הטמפרטורה  27.3 -בחודש ינואר ל מעלות צלסיוס 13עצמה( נעה בין 

 (.2009-1995הינם לשנים 

  

                                                           
4
 (.142-141)עמ'  1982אקולוגיה של הצומח בארץ ישראל, אוניברסיטת ת"א  – ., כהן, י., פולק, ג.ויזל, י 
 ./http://www.ims.gov.il/IMS/CLIMATE/LongTermRainאתר השירות המטאורולוגי הישראלי:  5
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 יםמשקע: 4מפה 
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 ההידרולוגי. 1.4.3

 

גבעתיים נמצא באגן הניקוז של נחל איילון. במספר גנים ציבוריים בעיר משולבות כל תחום העיר 

 תעלות ניקוז פתוחות קצרות, המזרימות מים לשעות ספורות בלבד לאחר גשמים חזקים.

כמו כן, יש בעיר מספר בריכות נוי מלאכותיות )בפרט בפארק גבעתיים ובגן העלייה השנייה(. אין 

לקיומן של בריכות חורף בשטח העיר גבעתיים, אם כי תופעה זו ידועה  ברשותנו תיעוד היסטורי

 באזורי קרקעות הסחף הסמוכות לנחל איילון, מדרום לשטח העיר.

 .)הידרולוגיה( 5ומופיעים במפה  אשר יפורטו להלן תעלותו בסקר תועדו נחלים

 : הידרולוגיה5מפה 
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 נחלים  .א

 .נחל איילוןם הינו הנחל היחיד החולף בקצה תחום שיפוט גבעתיי

של הנחל בגב הרי יהודה, באזור גבעת זאב, ומניפת יובליו מתפרסת על שטח  ראשיתו

נרחב, מאזור ביר זית בצפון ועד לאזור בית מאיר בדרום. הנחל הוא נחל אכזב כמו 

הנחל הינו נחל  ,גם רוב יובליו, אולם בקילומטרים האחרונים שלו, לפני שפכו לירקון

ממי תהום גבוהים, ובשנים האחרונות גם הזרמה יזומה של מי תהום  איתן )כתוצאה

ק"מ. עם פיתוח "נתיבי איילון",  60 -מאתרי בניית מגדלים באזור(. אורכו של הנחל כ

הוכנס קטע הנחל הגובל בגבעתיים לתעלת בטון פתוחה, ומדי פעם עולות יוזמות 

 להטיית הנחל ו/או להפיכתו למובל בטון סגור.

ק הגיאוגרפי בין העיר ובין הנחל, וקשיי הגישה אליו, הוא לא נבחן בסקר בשל הנת

 הנוכחי.

 בתי גידול לחים .ב

 בתחום העיר גבעתיים לא שרדו בתי גידול לחים טבעיים. בגן העלייה השנייה נמצאת

חי קרפדה -אוכלוסייה יציבה של מין הדו 2015-14בריכת נוי בה התקיימה עד לחורף 

ו כנראה נכחדה בעקבות הכנסת דגי זהב לבריכה. כמו כן, בחלק ירוקה, אוכלוסייה ז

הארוכה  היבשות רוב ימות השנה. מהגנים הציבוריים קיימות תעלות ניקוז פתוחות,

וכן יש תעלות כאלו בגן הזיכרון ובגן מאיר  "שדרות אפיקים"שבהן נמצאת בשביל 

לערכן האסתטי )צפייה ויקטור. תעלות אלו נועדו לניקוז מהיר של המים, ולכן מעבר 

בזרימה בימי גשם(, ערכן האקולוגי מזערי. בתכנון נכון, החותר לשמר את עודפי הנגר 

בשטחים הציבוריים ולהשתמש בהם הן לצרכים אקולוגיים והן לצרכי העשרת מי 

 התהום, ניתן יהיה לשפר את המצב.

 קבועים מים מקווי .ג

מקווי מים קבועים, כולם באתרים כיום ידועים לנו בתחום השיפוט העירוני ארבעה 

בריכות(, גן העלייה השנייה )בריכה אחת( וגן  2פארק גבעתיים ) –שבתחום הסקר 

 שטיצר )בריכה אחת(. 

מקווי מים אלו הוקמו לצרכי נוי, ומנוהלים באופן מלא בידי אדם. גופי מים אלו 

פרדע החיים צ-דלים בחי ובצומח, אך ייתכן שהם מקיימים אוכלוסיות של דו

הנחלים, הנחשב למין שכיח בישראל וקרפדה ירוקה, הנחשבת מין "אדום". כאמור 

חי בעיר, שגם היא כנראה נכחדה )קרפדה -ידועה בוודאות רק אוכלוסייה אחת של דו

 חיים נפגעות בעיקר מדגי הנוי.-הדוירוקה בגן העלייה השנייה(. אוכלוסיות 
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 .2011בת ת"א מרכז, תצפית מתחנת רכ –נחל איילון : 4תמונה 

 המגוון הביולוגי בגבעתיים. 1.4.4

 

 גבעתיים נמנית עם הערים הקומפקטיות והצפופות ביותר בישראל, ללא עתודות קרקע כלשהן.

לפיכך, ניתן לצפות למגוון בתי גידול נמוך  היא העיר השניה בצפיפותה בישראל, אחרי בני ברק.

רה זו, אולם מצביעים על מספר מקומות בעלי יחסית. ממצאי הסקירה הנוכחית מאששים השע

 .חשיבות גבוהה למגוון הביולוגי העירוני, ואף בעלי פוטנציאל לתרומה למגוון הביולוגי הארצי

דונם. גבעה זו הינה  32 -, המשתרעת בשטח של כגבעת קוזלובסקיאתר הטבע המרכזי בעיר הינו 

אירוסים בראשל"צ )שנפגעה קשות למעשה גבעת הכורכר הגדולה ביותר ששרדה בין גבעת ה

ק"מ. בגבעה זו אותרו במהלך הסקר  35 -לאחרונה בעבודות עפר( ובין אזור יקום, מרחק של כ

מספר מיני צמחים "אדומים", ועד לשנים האחרונות היוותה הגבעה גם אתר מרכזי למין שבלול 

בות עבודות פיתוח שבלולית פיקרדי. מין זה כפי הנראה נכחד מהגבעה בעק –אנדמי לישראל 

 בשנים האחרונות, אם כי שרד ברמת גן הסמוכה.

שנה. ד"ר יעקב גליל,  60 -הגבעה משכה את תשומת ליבם של חוקרי הטבע כבר לפני למעלה מ

פרחים באתר, ובין -תיעד את אוכלוסיית המין חבצלת קטנת לימים מבכירי הבוטנאים בארץ,

בגבעת קוזלובסקי )גבעתיים( היה מתרשם תמיד מן  כל מי שסייר לפני שנים אחדות"היתר כתב: 

הפרחים המרובות, שגדלו בצפיפות באותה הגבעה*... מכל גבעות הכורכר -החבצלות קטנות

 ."אביב מצאתיה אך ורק בגבעת קוזלובסקי בלבד-המרובות המקיפות את תל

לים וקטנים; בשנים האחרונות כורסמה הגבעה מכל עבריה ע"י חגורת חנק של בניינים גדו"  *

כיסו בראש הגבעה נבנה מגדל מים, ונחפרה בריכת אגירה גדולה; לא ירחק היום ומכל החבצלות ש

דברי אזכרה לגבעה היפה, ששימשה לילדי  -את הגבעה לא יישאר שריד וזכר. תהיינה שורות אלו 

היא פינת חמד, מקום לסיורים ולהכרה ראשונה של הטבע, ועתה  -הסביבה, במשך שנים רבות 

לשמחתנו, נבואת החורבן של גליל לא התממשה,  .(1952)גליל,  "הולכת ונחרבת משנה לשנה

 והאתר קיים עד ימינו, כולל אוכלוסיית החבצלות.
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במרקם הבנוי העירוני פזורים גנים ציבוריים בגדלים שונים, המאפשרים את קיומם של מיני חי 

. )ראו גם כתמים של צמחיית חמרה וכורכרוצומח סתגלניים כגון קיפודים, וניתן לשלב בהם 

 : סיכום ממצאי הסקר(.3להלן: כרטיסי האתרים; חלק 

מאופיינת במספר בתי גידול עיקריים המהווים את הבסיס לקיומה של המערכת הטבעית גבעתיים 

 המיוחדת בעיר. חלק מבתי הגידול הם נדירים ברמה מקומית וארצית:

 ייםמגוון בתי הגידול בגבעת: 1טבלה 

 תמונה תיאור בית הגידול

 חמרה

וריאנטים שונים של קרקע חמרה, 

חי צומח ים לרוב שטעליה נמצא

עשבוני ושטחים חקלאיים נטושים 

בתי גידול טבעיים  בתהליכי שיקום.

 בחמרה הם נדירים ברמה הארצית.

 

 גן כורזין -מרסיה יפהפייה 

 כורכר

גבעות כורכר בהרכב משתנה, עליהן 

י בתה ושיחייה. יש לרוב שטח

בדומה לחמרה, זהו בית גידול נדיר 

הן ברמה המקומית והן ברמה 

 הארצית.

 

 גבעת קוזלובסקי

 בנוי
פיסות טבע ושטחים מגוננים 

 ביישוב.

  
 גן העלייה השנייה
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 . שיטת העבודה2

הסוקרים עבודת עבודת הסקר התנהלה בשלושה מישורים: ועדת היגוי, צוות עבודה מצומצם ו

ידי -, על,  תיאום והיזון חוזרידי ועדת ההיגוי, עבודת שדה-תהליך העבודה כלל הכוונה על בשטח.

 צוות העבודה המצומצם. 

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

ת ההיגוי. ניסיון ידי צוות העבודה המצומצם וועד-הנתונים בשטח על פי הליך העבודה שנקבע על

הסוקרים במהלך העבודה בשטח העלה קושיות ותובנות שדרשו התייחסות מצד הצוות המצומצם 

 וצוות ההיגוי באופן שנשמר קשר ומעקב תמידי בין שלושת המישורים בהם התבצעה העבודה.

 

 

 2014יוני בפיילוט עם צוות הסוקרים סיור : 5תמונה 

 ונים(. חלוקת השטח לאתרים )פוליג2.1

 

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

העירוני. החלוקה לאתרים נעשתה כשלב מקדים, באמצעות זיהוי השטחים על גבי תצלום אוויר. 

לעיתים כתופעה ו תצלום אווירכפוליגון על במערכת הממוחשבת במרבית המקרים 'אתר' סומן 

 .נקודתית

. עם דונם ברוב סקרי הטבע העירוניים( 10 -)לעומת כ דונם 3ים נקבע גודל מינימאלי של לאתר

 מצאים בסקר המקדיםזאת, במקרים מעטים נוספו לרשימה שטחים קטנים יותר, לאור המ

 (.בריכת המים -גינת פועלי הרכבת)לדוגמא, 

יות השונות בעיר. החלוקה לאתרים נוצרה לצרכי הפרדה והגדרה ניהולית של התשתיות הטבע

, שעל בשלב זה הוכנה מפת אתריםהחלוקה נעשתה לרוב לפי כבישים וגבולות שיפוט העיר. 

 בסיסה התבצע הסקר.
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מצומצמים  ם טבעייםובהם שטחיפעילים  פארקים עירונייםמרבית האתרים הגדולים מייצגים 

בשטחים הטבעיים . עיקר המגוון הביולוגי אותר אם בכלל )למעט גבעת קוזלובסקי( בגודלם

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

)ראה מפה  דונם 385אתרים פוליגונליים בשטח של  24-בתום הליך המיפוי, חולק שטח הסקר ל

  .(19מפת התמצאות בעמוד מספר  -1מספר 

 : רשימת הפוליגונים2טבלה  

שטח האתר  אפיון האתר אתרשם ה מספר האתר

 בדונם

 32.6 גבעת כורכר עם צומח שברובו טבעי. גבעת קוזלובסקי 1

 גן העלייה השנייה 2

גבעת כורכר, רובה עם גינון אינטנסיבי, 

 22 קטע מדרון עם צומח טבעי ופולש.

 מצפור שלום 3

גינון אינטנסיבי בפסגה, מדרון עם צומח 

 6.7 טבעי ופולש.

 1.9 מדרון כורכר עם צומח טבעי ופולש. פועלי הרכבת 4

 שיכון לביא 5

חצר שיכון עם עצים גבוהים ומעט צומח 

 6.7 עשבוני טבעי תחתם.

6 

 - הרכבת פועלי גינת

 המים בריכת

גבעת כורכר קטנה עם עצים גבוהים, 

מחשוף כורכר קטן עם צומח עשבוני 

 0.8 טבעי ופולש, גינון אינטנסיבי תחתיו.

7 

ת "שדרושביל 

 אפיקים"

 גינון אינטנסיבי.

6.9 

 7.1 גינון אינטנסיבי. גן הזיכרון 8

 4.4 גינון אינטנסיבי. גן מאיר ויקטור 9

 2.4 גינון אינטנסיבי וגינה קהילתית קטנה. גינת פטאי 10

 5 גינון אינטנסיבי, ריכוז עצי בוסתן. גן הבנים 11

12 

בית קברות נחלת 

 יצחק

קרקע חמרה בית קברות, עצים רבים על 

 57.6 עם מעט צומח עשבוני טבעי.
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שטח האתר  אפיון האתר אתרשם ה מספר האתר

 בדונם

 4.2 גינון אינטנסיבי. גן שדה בוקר 13

 3.7 עצי בוסתן צעירים וצומח עשבוני. ריינס דרום 14

 פארק גבעתיים 15

גינון אינטנסיבי, כתם צומח עשבוני קטן 

 41.2 בדרום מעקב הפארק סמוך לגשר.

 גן רבקה 16

ומספר גינון אינטנסיבי, גינה קהילתית 

אזורים בהם גינון אקסטנסיבי המאפשר 

 41.5 צומח עשבוני טבעי.

 9.6 גינון אינטנסיבי. גן שטיצר 17

 גן כורזין 18

גינון אינטנסיבי, בדרום בוסתן קטן עם 

עצים מקומיים וצמחי בר עשבוניים, 

 30.3 במזרח צומח עשבוני טבעי.

 22.2 גינון אינטנסיבי. גן ילדי הגנים 19

 ן כ"ג דרוםשיכו 20

חצר שיכון עם צמחי גינון מוזנחים, מעט 

 3 עצי בוסתן  וצמחי בר עשבוניים.

 שיכון כ"ג צפון 21

חצר שיכון עם צמחי גינון מוזנחים, מעט 

 2.9 עצי בוסתן  וצמחי בר עשבוניים.

 שיכון ילין 22

חצר שיכון עם בוסתן קטן, צמחי גינון 

מקומיים וצמחי בר עשבוניים. בשבילים 

 14.1 ין הבתים גינון אינטנסיבי.ב

 גן חיל האוויר 23

גינון אינטנסיבי, חורשת אורנים ועצי 

 24.3 א"י.

 קופת חוליםשיכון  24

חצר שיכון שרובה גינון אינטנסיבי, 

חלקה מוזנח עם צמחי בר עשבוניים 

 34.2 ומעט עצים מקומיים.

 

 הסקר, שכבות מידע ואופן איסוף הנתונים מבנה. 2.2

בסיס, מיפוי יחידות צומח, חתכי צומח וחי, , סקר מקדיםכלל מספר חלקים: סקר  הסקר

 השלמות נושאיות.
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 מקדים.  סקר 2.2.1

, וכלל מעבר ראשון באתרים לגיבוש התרשמות כוללת. 2014בוצע בחודשי קיץ  מקדיםהסקר ה

  ני של האתר.במסגרת זו נקבעו גבולות מדויקים לאתרים, בוצעו צילומים כלליים ומיפוי ראשו

 יבסיססקר    2.2.2

כלל ביקור ראשון של הסוקרים באתרים ומילוי כרטיס אתר. חלק זה כלל מיפוי  הסקר הבסיסי

בסיסי של האתר, בחינת גבולותיו ועדכוניו )על פי מה שנקבע מראש על גבי תצ"א(, צילומים 

 .GPSכלליים ורישום מצאי בסיסי )ממצאים מרכזיים( בעזרת 

 .2014 במהלך סתיובצע הת שלב זה

 :יפירוט שכבות המידע בסקר הבסיס

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

 תיאור כללי של השטח, צילומים מייצגים.

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

 כוזי פריחה, צמחים נדירים, אתרי קינון, יונקים ועוד.רי

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

 צמחייה פולשת ועוד.

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

רוב האתרים שנסקרו הם פארקים עירוניים עם ספסלים, ברזיות כיוון ש ספסלים, חנייה ועוד.

 או בולטת. תוצל, תשתיות קליטת הקהל סומנו רק באתרים בהם ישנה תשתית ייחודי

 . מיפוי יחידות הצומח2.2.3

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

. שיטה זו נותנת 6תיכוניים בישראל-גום אחידה לכל האזורים היםמתוך כוונה ליצור שיטת די

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

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

 ידי ביטוי בתצ"א. מוגדרת על פי גובה, צפיפות והרכב המינים אשר באים ל

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

קביעת תצורת הצומח: חלק זה מבוצע בשדה על סמך תצפיות, וכולל שלושה מדדים:  .3

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

 . 7(66-100%צפוף  ,33-66%צפיפות בינונית 

אלו הם המינים אשר נמצאים בתפוצה הרחבה הגדרת מינים שליטים בכל יחידת צומח.  .4

 . בשטח היחידה )צפיפות, כיסוי, גובה( ביותר

                                                           
האוניברסיטה העברית, מאר"ג, קרן קיימת לישראל,  –בין הגופים השותפים לתהליך זה: מכון דש"א, העשבייה  6

 .ת הסביבה, והמשרד להגרת"ם, הגן הבוטאני של אוניברסיטת תל אביב רשות הטבע והגנים,
בחר ישטח תב. מתוך כלל תצורות הצומח הקיימות )יער, חורש( שיטה זו נותנת עדיפות לצומח המעוצה הגבוה 7

 .10%התצורה הגבוהה ביותר אשר לה אחוז הכיסוי מעל ל
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השיטה הסטנדרטית מתאימה לעבודה בשטחים טבעיים, אולם זוהה קושי בהתאמתה לשטחים 

. לכן, נוספו לטיפוסי ר במיני צומח זריםעיקהמאופיינים בכתמיות גבוהה ובמגוננים  עירוניים

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

 . רישום צומח וחי2.2.4 

ביקור נוסף באתרים בחודשי סוף החורף והאביב כלל רישום מפורט של מיני הצומח והחי 

ר הבסיס, לעיל(, אך רישום מפורט יותר הושלם באתרים. רישום ראשוני נערך כבר בשלב א' )סק

מאי(. הסוקרים דגמו חתך של השטח תוך  -בשלב ב' בחודשי השיא של המערכת הטבעית )פברואר 

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

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

( והוצלבו שם עם נתוני סטטוס 2.2.5להלן  וכלל התצפיות הוכנסו למערכת קליטת נתונים )רא

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

ה. התוצאה מוצגת . נתונים אלו כוללים סטטוס בחוק, נדירות, אנדמיות וכדומ8להגנת הטבע ועוד

 (.2.6 ובכרטיסי האתרים )להסבר נוסף ודוגמא רא

 . מערכת קליטת הנתונים2.2.5

הסקר כולל איסוף מידע רב. המידע הנאסף הינו מגוון, ודרש בנייה של מאגר מידע מיוחד אשר 

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

דע אוחסן מידע מרחבי )פוליגונים ונקודות: גבולות אתרים, יחידות צומח, ממצאים, ייעודי המי

קרקע ועוד(, מידע טקסטואלי )למשל: רשימות מינים עבור כל אתר, תיאור ממצאים( וגרפי 

 )צילומים מייצגים(.

 מאגר המידע מורכב מחיבור של שלוש תוכנות המחוברות ביניהן: 

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

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

 בהתאמה לשאלון לסוקר ולכרטיס האתר. 

שאפשרה לכל סוקר להזין נתונים   ESRIקליטת הנתונים נערכה בפלטפורמה אינטרנטית של חברת

 (.ArcGIS Explorer Onlineהמחשב האישי או הטלפון הנייד, ישר למאגר הנתונים של הסקר ) דרך

                                                           
 . הספר האדום של החולייתנים בישראל. רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע.2002דולב, ע., פרבולוצקי, א.  8

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

 והגנים, רת"ם.

 כרך א'. רשות הטבע והגנים. –. הספר האדום, צמחים בסכנת הכחדה בישראל 2007שמידע, א., פולק, ג., 
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 למערכת איסוף הנתוניםדוגמא : 6תמונה 

 . כרטיס האתר2.2.6

עם מספר עדכונים ותוספות  ,כאמור, כרטיס האתר מתבסס על תוצרי סקרי טבע עירוני קודמים

 .עיר גבעתייםל םהרלוונטיי

 מורכב משישה חלקים מרכזיים: כרטיס האתר

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

 נגישות, קשר עם אתרים סמוכים תשתיות ומטרדים.

 תקפותת המתאר הומצאי כללי של הצומח והחי באתר, מידע סטטוטורי עפ"י תוכני 2עמ' 

ם מהאתר )מוסדות חינוך, ציבור ומידע על ממשקי קהילה במרחק מאה מטרי

 וקהילה(.

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

פירוט ממצאים מרכזיים, מערכות צומח, קליטת קהל ומטרדים באתר והצגתם על  4עמ' 

 גבי תצלום אוויר.

 מעל לעמוד אחד. תרשימת בעלי החיים שנצפו באתר, לעיתים גולש 5עמ' 

נדירים, צמחים רשימה מלאה של הצמחים שנצפו באתר, כאשר ברשימה הובלטו  6מ' ע

ניהול ל פעילות צמחים פולשים, כיוון שהבלטתם יכולה לעודדו מוגנים, אנדמיים

 גם רשימות אלו גולשות לרוב מעבר לעמוד אחד. שמירתו.להאתר ו

 . סקרים נושאיים נוספים2.2.7

 

ידי מומחים, תוצאותיהם -מספר דיגומים נושאיים נוספים עללשם עיבוי ממצאי הסקר נערכו 

 של חוברת זו. 3בחלק  ותמוצג
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 הסקרים הנוספים היו:

 דובי בנימיני, לאה בנימיני ואופיר תומר. –דיגום פרפרים  .1

 יעל אולק, אוניברסיטת חיפה ומכללת אורנים. –דיגום זוחלים  .2

, החברה להגנת ון, יואב פרגועמית מנדלס –מידע תכנוני אודות אתרי הטבע  ירתסק .3

 הטבע. 
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 ממצאים מרכזיים. 3

 

 9גבעתייםאפיון מערכות הצומח ב .3.1

 טיפוסי צומח מוכללים. 3.1.1

יחידות שטח )פוליגונים( הנבדלות זו מזו בהרכב, צפיפות וגובה  51 -אתרי הסקר חולקו ל 24

ני הצומח השולטים במרחב, התייחסות למי , עםתצורות צומח 12הצומח. בשטחים אלו הוגדרו 

 8 -. לשם הנוחות, קובצו תצורות אלו לבעיקר בשטחים בהם הצומח הוא טבעי או נטוע אך מקומי

טיפוסי צומח מוכללים על סמך מאפיינים משותפים. מאפיינים אלו שמים דגש על גובה וצפיפות 

פי בית הגידול באם אינו , חורש, שיחייה או צומח עשבוני( וכן על אוחורשה, הגבוה חורשההצומח )

מופר(. מיפוי זה מאפשר הערכה חורשה, , שיחייה נטועה, נה קהילתיתטבעי )בנוי, גינון עירוני, גי

כמותית של תצורות צומח שונות, והבלטה של תצורות נדירות ברמה מקומית ולאומית. להלן 

רוט מספר יחידות פירוט הטיפוסים, תוך פירוט אחוז שטחם מכלל שטח הסקר, שטחם בדונם ופי

 (.מידה עירוני-בקנה הצומח שמופו מכל סוג )באדום מודגשות יחידות צומח מיוחדות או נדירות

 טיפוסי הצומח המוכללים  :3ה טבל

מספר  טיפוס צומח מוכלל מס'

 יחידות

מכלל  %

 שטח הסקר

שטח 

 בדונם

 7.844 2.036 3 שטח בנוי ומופר 1

 221.994 57.662 20 גינון עירוני 2

 2.829 0.734 3 חקלאות זעירה 3

, מעזבה חלוף בשלטון מיני-צומח עשבוני בן 4

 לעיתים עם עצים פזורים

7 

6.145 23.675 

 20.745 5.385 4 שיחייה טבעית בצפיפות נמוכה עד בינונית 5

שטח בשלטון מינים פולשים הנמצא בהליכי  6

 טיפול ושיקום

1 

0.949 3.654 

פיפות נמוכה עד חורשה/שיחייה נטועה בצ 7

 בינונית בשלטון מינים מקומיים ו/או מיני בוסתן

7 

4.35 16.759 

 87.758 22.779 6 חורשה גבוהה בצפיפות גבוהה עד בינונית 8

 

                                                           
 בר שמש 9
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( הינם שטחים שהצמחייה הדומיננטית בהם מאפיינת בתי גידול 83%מרבית שטחי הסקר )

בנויים , שטחים עירוני: גינון ודמא מופריםשטחים או שרוב המינים בהם זרים מלאכותיים 

וכן ריכוזי צמחייה פולשת. למעשה מצב השטחים הטבעיים  , חורשות של מינים זריםמופריםו

חמור בהרבה, שכן גם בסיווגים והשטחים המלאכותיים המכילים מגוון מיני צומח מקומיים, 

מצפור שלום מכיל לדוגמא: המדרון של הנותרים, נכללו שטחים שעברו הפרה במידה מסויימת. 

ריכוז גבוה של מינים פולשים, אך בזכות מחשוף כורכר עם ריכוז של מספר מינים מקומיים 

 .נדירים בעיר, הוא הוכלל בשטחים הטבעיים

מסך אתרי הטבע  11.5%( הוא רק 5-ו 4היקפם של השטחים הטבעיים בעיר )טיפוסים מוכללים 

 מכלל שטח העיר. 1.4% -פחות מושנסקרו 

 : התפלגות טיפוסי הצומח המוכללים1גרף 

 

 

)טבעיים/תומכי  טיפוסי הצומח המוכללים ארבעת, ערכיים אלולאור היקפם המזערי של שטחים 

הוגדרו כטיפוסי צומח מיוחדים, בהם יש הרכב מינים הראוי להגנה בקנה מידה עירוני.  טבע(

)למשל: גבעת  יינייםאופ כורכרצמחי המכילים  חייה טבעיתישכתמי  :שטחים אלו כוללים

דרום מזרח גן  -)למשל מקומיתעשבונית , שטחי מעזבה הנשלטים ע"י צמחייה קוזלובסקי(

כורזין(, בוסתנים וחורשות קטנות של מינים מקומיים )למשל: גינה במרכז שיכון ילין(, וכן גינות 

 .קהילתיות המכילות מיני צומח מקומיים שחלקם נדירים )למשל: מזרח גינת פטאי(

 שטח בנוי ומופר התפלגות טיפוסי הצומח המוכללים

 גינון עירוני

 חקלאות זעירה

חלוף  -צומח עשבוני בן
 בשלטון מיני מעזבה

שיחייה טבעית בצפיפות  
 נמוכה עד בינונית

חורש צפוף בשלטון  
 מינים פולשים

שיחייה נטועה  /חורשה
בצפיפות נמוכה עד  

 בינונית

חורשה גבוהה בצפיפות  
 גבוהה עד בינונית
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שנתית. -בשטחים הראויים להגנה הוכללו גם שטחי מעזבות הנשלטים ע"י צמחייה עשבונית חד

 מוצע לבחון לגופו כל שטח שסווג בהגדרות אלו לפני קבלת החלטה על פיתוחו או שימורו.

 מוכלליםצומח  תצורות :6מפה 
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 פירוט תיאור טיפוסי הצומח המוכללים

 בתחום הסקר: להלן תיאור טיפוסי הצומח המוכללים

 שטח בנוי ומופרא. 

בהיקף נרחב, והם חשופים מצמחייה. או בנייה סיווג זה מתייחס לשטחים בהם בוצעו עבודות עפר 

 .ככלל, שטחים בנויים לא נכללו בתחומי הפוליגונים

 גינון עירוני ב.

ים טיפוס הצומח הנפוץ ביותר בתחום הסקר. סיווג זה מתייחס לשטחים המשמשים לרוב כפארק

הצמחייה בשטחים אלו מבוססת על עצים תרבותיים נטועים, בגובה ובצפיפות משתנים,  עירוניים.

ולא ניתן לזהות קשר ישיר בין העצים השכיחים בשטח ובין הצמחייה העשבונית )אם קיימת(. 

בחלק משטחים אלו מתקיימת השקייה קיצית, או כיסוי השטח ע"י דשא, המקשים על קיומם של 

 מקומיים.צמחי בר 

 גן הזיכרון -גינון עירוני: 7תמונה 

 

 חקלאות זעירהגינות קהילתיות/ ג. 

מייצג שטחים קטנים שנמצאים בד"כ בתוך גינות ציבוריות, נקרא ע"י התושבים בשם: טיפוס זה 

כבר . בשטחים אלו גלום פוטנציאל ליצירת גני מקלט זעירים לצומח מקומי "גינה קהילתית".

ם מכילות צמחים עשבוניים רבים המושכים מאביקים בגבעתיי "הגינות הקהילתיותהיום "

מומלץ מקומיים שחלקם נדירים מאוד בטבע.  צמחיםופרפרים בפרט, בנוסף נשתלו מספר מיני 

 בגינה.המקומיים להגדיל את חלקם של מיני הבר ו, מגמה זו לחזק
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 גינת פטאיהנזיר ב-צתרה ורודה על רקע כובע: 8תמונה 

 

 מעזבה מיני בשלטון חלוף-בן עשבוני צומחד. 

ובתי )מינים סגטליים( מינים המאפיינים שדות בעל הרכב אזורים הנשלטים ע"י צומח עשבוני, 

שועל -, גדילן מצוי, שיבולתרצית עטורה, מעוג כרתי)מינים רודראליים( כגון: ח גידול מופרים

שנתיים כגון -ים רבשנתיים, אך יש בו גם מינ-. רובם של המינים בשטח הם חד(ואחרים נפוצה

וארכובית שבטבטית. מדובר על שטחים עשירים יחסית במגוון מיני צמחים,  שברק מצוי

(, , דרדר הקורים, כרוב החוףישראלית-חול ארץ-בתמינים אופייניים לחמרה )בתוכם המשלבים 

תם כולל מעט מיני גיאופיטים. בחלק משטחים אלו מתקיימים מרבדי פריחה עונתיים. בגלל נדירו

הגבוהה של שטחי החמרה, זהו אחד מטיפוסי הצומח החשובים לשימור. טיפוס זה הוגדר כטיפוס 

מיוחד הראוי להגנה. כתמים קטנים של טיפוס זה נמצאים גם בשטחים שסווגו בטיפוסי צומח 

 . בבית עלמין נחלת יצחק שסווג כחורשה גבוהה -, למשלגדולים יותר
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 רזיןגן כו -מרבד חרציות: 9תמונה 

 

 בינונית עד נמוכה בצפיפות טבעית ה. שיחייה

טיפוס הצומח ובית הגידול החשוב ביותר בגבעתיים הנמצא רק בארבעה אתרים קטנים בעיר 

ששלושה מהם צמודים: גבעת קוזלובסקי )האתר המרכזי והחשוב ביותר(, מדרון מצפור שלום, 

ן פועלי הרכבת.  באתרים אלו ניתן למצוא ג -מדרון חניון רכב של גן העלייה השנייה ובצפון העיר

חברת צומח אופיינית  -חברת צומח שרידית אשר כמעט נכחדה כליל מגבעתיים וסביבתה הקרובה

שנתיים הבולטים ניתן למצוא: רותם המדבר, קידה -לגבעות הכורכר של מישור החוף. בין הרב

ים אלו קטנים מאוד ופגיעים שעירה, גבסנית ערבית, שרביטן ריסני, שמשון סגלגל ועוד. כתמ

מאוד, אך הם אוצרים בתוכם מגוון גנטי עשיר וחשוב של צמחים ובע"ח מקומיים המותאמים 

היטב לגבעות הכורכר. בנוסף לשימור והגנה על שטחים אלו יש גם להפעיל ממשק אקטיבי 

 לסילוק ולמניעת התפשטות והתבססות של מינים פולשים.

 גבעת קוזלובסקי, ר וקידה שעירהרותם המדבפריחת : 10תמונה 

 



42 
 

 שטח בשלטון מינים פולשים הנמצא בהליכי טיפול ושיקום .ו

, נערך 2016חורש שיטה כחלכלה ונמצא בגבעת קוזלובסקי בלבד. במהלך שנת בעבר אזור זה כלל 

דרור(, אך קיימת סבירות גבוהה -מ. דופור-טיפול כימי ממוקד )בהתאם למסמך ההנחיות של ז'.

והיא  נוף של חורש סגור ,ללא התערבות ,ליצור נוטההכחלחלה  ההשיט ו בעתיד.להתחדשות

לאחר הטיפול  ביכולתה לדחוק מיני חי וצומח מקומיים ולשנות את בית הגידול הטבעי. ידועה

במקומות נביטות חדשות של זרעים וייחורים שעולים מתוך גדמים, בשטח ניתן לראות במקום 

 .לא היה שלם טיפולשה

, טרם תחילת עצי שיטה כחלחלה צעירים חודרים ללב גבעת קוזלובסקי: 11ה תמונ

 הטיפול בסילוקם

 

 בוסתן מיני או/ו מקומיים מינים בשלטון בינונית עד נמוכה בצפיפות נטועה שיחייה/ז. חורשה

 :, כגוןמקומית או מסורתית המשלבות צמחייה ,סיווג זה מתייחס למספר מצומצם של חורשות

 פועלי גינת) הרדוף הנחלים(, שיחי שיכון ילין, שיכון כ"ג)עם צומח עשבוני תחתם  בוסתןעצי 

תבור, האלון ) מקומיים טבעיים לישראל אך נדירים מקומית עצים ( או מיניהמים בריכת - הרכבת

 (.אלה אטלנטית, אורן ירושלים ועוד
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 תן בגן כורזיןפריחת עוזרר אדום בתוך ריכוז עצים מקומיים ועצי בוס: 12תמונה 

 

 בינונית עד גבוהה בצפיפות גבוהה ח. חורשה

בטיפוס זה נכללו חורשות ותיקות וגבוהות, הבולטת בהן היא חורשת הברושים המכסה כמעט את 

גובה העצים  -כל שטח בית הקברות נחלת יצחק. חורשות אלו יוצרות בית גידול ייחודי ונדיר בעיר

ינון ופעילות של עופות שונים. בחורשות אלו כמעט ולא יחד עם הצפיפות הגבוהה מאפשרים ק

 גדלים צמחים עשבוניים עקב הצל הרב. 

 חורשת פיקוסים גבוהה וצפופה, שיכון לביא: 13תמונה 
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 עושר מיני צמחים .3.1.2
בחודשי  .במהלך כל שלבי סקר השטח בוצע רישום של מיני הצמחים הטבעיים שנצפו בכל פוליגון

כל פוליגון ובחודשי ברישום מפורט של כל מיני הצמחים הטבעיים בחתך מרכזי האביב בוצע 

הקיץ והסתיו נרשמו מיני צמחים שבולטים בעונות אלו ונעדרים או פחות בולטים באביב. המינים 

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

נסו לרשימת צמחי הבר של הארץ, חלק ממינים אלו מוגדרים "מינים ללא התערבות האדם והוכ

פרק צמחים פולשים(. חשוב לציין שישנם מספר מינים מקומיים לא"י שמשמשים  ופולשים" )רא

טעו/נשתלו/נזרעו בעיר )לדוגמא: מורן החורש, ער אציל( אך לא גדלים בה באופן ילנוי ולכן נ

ינים שלא נרשמו הם מיני תרבות מובהקים שתלויים מינים אלו נכללו ברשימה. המ -טבעי

קיימא בארץ. לדוגמא: מיני -לחלוטין בהתערבות וטיפול מצד האדם בכדי לשמר אוכלוסיות בנות

עצי פיקוס שונים )פ. בנגלי, פ. השדרות ועוד(, אשר פרטים בודדים שלהם מסוגלים לעיתים לשרוד 

 ים להתרבות ולהתפשט באופן עצמאי.גם ללא תוספת השקייה ודישון, אך אינם מסוגל

מיני צמחי בר, אשר כפי שנכתב לעיל חלקם מינים זרים וחלקם מיני בר  335בגבעתיים נרשמו 

מינים הם מיני בר מקומיים שגדלים בגבעתיים באופן  243רק ם זאת עזרועים/שתולים/נטועים. 

. לעושר /מופרים חלקיתרבים מהם מאפיינים בתי גידול של מעזבות ומעונות מופריםו, טבעי

מינים זה תורמים בעיקר האתרים בהם אין גינון עירוני ומתאפשרת צמיחה והתבססות של צמחי 

 -המקיימת מגוון מיני כורכר טבעיים וגן כורזין -בר, האתרים הבולטים הם: גבעת קוזלובסקי

ה גם מגוון אשר בחלקו הדרומי והמזרחי ישנו כתם של צמחיית מעזבה עשבונית אשר צומחים ב

 מיני חמרה.

 טבעייםמיני צומח : התפלגות 2גרף 

 

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

 בטבלה ובמפה הבאות נשווה את עושר המינים הכללי שנצפו בכל פוליגון.

 )מינים 335כ "סה(התפלגות מיני צומח 
 )מינים 243(מין בר מקומי טבעי 

 )מינים 39(זרוע /שתול/מין בר מקומי נטוע

 )מינים 31(מין זר 

 )מינים 22(מין פולש 
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 עושר מיני הצמחים לפי פוליגון: 4טבלה 

 מספר מינים גוןשם פולי מספר פוליגון

 146 גבעת קוזלובסקי 1

 69 גן העלייה השנייה 2

 69 מצפור שלום 3

 75 פועלי הרכבת 4

 47 שיכון לביא 5

 47 המים בריכת - הרכבת פועלי גינת 6

 44 "שדרות אפיקים"שביל  7

 43 גן הזיכרון 8

 28 גן מאיר ויקטור 9

 70 גינת פטאי 10

 39 גן הבנים 11

 80 ות נחלת יצחקבית קבר 12

 33 גן שדה בוקר 13

 36 ריינס דרום 14

 62 פארק גבעתיים 15

 101 גן רבקה 16

 43 גן שטיצר 17

 119 גן כורזין 18

 36 גן ילדי הגנים 19

 46 שיכון כ"ג דרום 20
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 מספר מינים גוןשם פולי מספר פוליגון

 63 שיכון כ"ג צפון 21

 79 שיכון ילין 22

 69 גן חיל האוויר 23

 114 קופת חוליםשיכון  24
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 : עושר מיני הצמחים לפי פוליגון7מפה 
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 מתוך רשימת המינים הכללית נבליט מיני צמחים אשר להם ערכיות מיוחדת: 

נכללו במינים אלו גם מספר מינים נדירים אשר נשתלו בגינות  -מינים נדירים ארצית •

 קהילתיות, אך הם עשויים לגדול/גדלו בעבר בגבעתיים גם באופן טבעי )למשל: חוחן

קרדני, אזוביון דגול(. לא נכללו מינים נדירים אשר נשתלו אבל לא מאפיינים את בתי 

 הגידול הטבעיים בגבעתיים )למשל: הדס מצוי, דולב מזרחי(.

חלק ממינים אלו נפוצים בחלקים אחרים של הארץ אך  -מינים נדירים מקומית •

קם מצויים בבתי המצאותם בגבעתיים מיוחדת )למשל: כלך מצוי, צורית גבוהה(, חל

גידול טבעיים אשר כמעט נעלמו מגבעתיים ולא מצליחים להתקיים בבתי גידול מופרים. 

חול -בעיקר מיני כורכר או חמרה שהיו מצויים בעבר וכמעט ונעלמו משטח העיר )בת

 ישראלית, רכפה מזרחית(.-ארץ

ר הקורים, למינים אלו ערכיות גבוהה גם אם הם נפוצים )למשל: דרד -מינים אנדמיים •

ישראלית(, זאת מכיוון שתפוצם העולמית מצומצמת לאזור ארץ ישראל -ציפורנית ארץ

ם זאת עולכן כל פגיעה בבתי הגידול שלהם בארץ מסכנת את האוכלוסייה הכלל עולמית. 

יותר מחצי מהמינים האנדמיים שנצפו בגבעתיים הם גם נדירים ארצית/מקומית או 

 מוגנים.  

ב המינים המוגנים שנצפו בגבעתיים הם אינם נדירים ו/או אנדמיים, רו -מינים מוגנים •

 אך ערכיותם לטבע העירוני גבוהה והם מוגנים ע"פ חוק. 

 מינים העונים לאחת או יותר מההגדרות שלעיל. 62סה"כ נרשמו 

 : רשימת המינים הנדירים/אנדמיים מוגנים שנצפו בגבעתיים5טבלה 

 מוגן אנדמי מקומית נדיר נדיר ארצית הערות שם המין

 V V שתול בגינה קהילתית אגרוסטמת השדות

 נטוע אורן ירושלים  

   

V 

 שתול בגינה קהילתית אזוב מצוי

   

V 

 V V שתול בגינה קהילתית אזוביון דגול

 נטוע אלה אטלנטית  

   

V 

 נטוע ישראלית-אלה ארץ

   

V 

 נטוע אלון התבור

   

V 

 נטוע אלון מצוי

   

V 
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 מוגן אנדמי מקומית נדיר נדיר ארצית הערות שם המין

 ת החילזוןאספס

 

V V 

 אספסת כדורית  

 

V V 

 עלים-אשחר רחב  

    

V 

 הרוב אשל היאור אשל ב.מ.

   

V 

 נטוע אשל הפרקים

   

V 

 שתול חצב יקינתוני-בן

   

V 

 חצב סתווני-בן

  

V 

 ישראלית-חול ארץ-בת  

  

V 

 V V שתול בגינה קהילתית געדה קיפחת  

 דורבנית סגולה  

  

V 

 דרדר הקורים  

   

V 

 ורוניקת השדה 

 

V 

 פרחים-חבצלת קטנת   

  

V V V 

 שפה תמים-חד

 

V V 

 V V V שתול בגינה קהילתית חוחן קרדני  

 חלוק שעיר 

  

V 

 חצב מצוי  

    

V 

 נטוע חרוב מצוי

   

V 

 חשפונית עדינה

  

V 

 

V 

 כונדרילה סמרנית

 

V V 

 נטוע כליל החורש  

   

V 
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 מוגן אנדמי מקומית נדיר נדיר ארצית הערות שם המין

 כלך מצוי

  

V 

 V V נטוע מימיש דרו  

 

V 

 מצילות החוף

  

V V 

 מצילות מצויצות 

  

V 

 מרסיה יפהפיה  

  

V V 

 נורית הזיזים 

 

V V 

 שתול נרקיס מצוי  

   

V 

 סגינה זעירה

 

V 

 V V כנראה נטוע עוזרר אדום   

 

V 

 עירית גדולה

  

V 

 כנראה נטוע פיקוס השקמה  

   

V 

 פשתנית יפו

 

V V V 

 צורית גבוהה 

  

V 

-ציפורנית ארץ  

 ישראלית

   

V 

 תיכונית-צללית ים 

 

V 

   
 ישראלי-קדד ארץ

ייתכן שמדובר בקדד 

 בירותי

 

V 

 קורנית מקורקפת  

  

V 

 

V 

 שתול בגינה קהילתית קורנית מקורקפת

 

V 

 

V 

 ישראלי-קחוון ארץ

   

V 

 קחוון פלישתי 

 

V V V 
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 מוגן אנדמי מקומית נדיר נדיר ארצית הערות שם המין

 רותם המדבר

    

V 

 רכפה מזרחית

  

V 

 שתול הרקפת מצוי  

 

V 

 

V 

 שום גבוה

    

V 

 אביבי-שום תל

 

V V V 

 שחליים עדינים 

 

V V 

 שיזף מצוי  

    

V 

 נטוע אברהם מצוי-שיח

   

V 

 שקד מצוי

    

V 

 ישראלי-תורמוס ארץ

   

V 

 זרוע תורמוס ההרים 

   

V 

 מלען ארוך-תלת

 

V V 

 ישראלי-תלתן ארץ  

   

V 

 נטוע תמר מצוי 

   

V 

 

ב קדוש, שהינו מין נדיר ארצית ומוגן, נצפה בגבעת קוזלובסקי, כולל בשנת המין סחל •

 , אולם לא נצפה בסקר הנוכחי.2007

בטבלה ובמפה הבאות נשווה את עושר מיני הצמחים הנדירים/אנדמיים/מוגנים שנצפו בכל 

 פוליגון.
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 : עושר מיני צמחים נדירים/אנדמיים/מוגנים לפי פוליגון 6טבלה 

מספר 

 גוןפולי
 מספר מינים שם פוליגון

 נדירים/אנדמיים/מוגנים

 20 גבעת קוזלובסקי 1

 15 גן העלייה השנייה 2

 5 מצפור שלום 3

 6 פועלי הרכבת 4

 1 שיכון לביא 5

 5 המים בריכת - הרכבת פועלי גינת 6

 1 "שדרות אפיקים"שביל  7

 2 גן הזיכרון 8

 0 גן מאיר ויקטור 9

 7 גינת פטאי 10

 5 גן הבנים 11

 10 בית קברות נחלת יצחק 12

 1 גן שדה בוקר 13

 1 ריינס דרום 14

 3 פארק גבעתיים 15

 8 גן רבקה 16

 6 גן שטיצר 17

 12 גן כורזין 18

 2 גן ילדי הגנים 19
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מספר 

 גוןפולי
 מספר מינים שם פוליגון

 נדירים/אנדמיים/מוגנים

 2 שיכון כ"ג דרום 20

 4 שיכון כ"ג צפון 21

 2 שיכון ילין 22

 10 גן חיל האוויר 23

 8 ליםקופת חושיכון  24
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 : עושר מיני צמחים נדירים/אנדמיים/מוגנים לפי פוליגון8מפה 
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 10סקר גבעתיים -פרק מיני צמחים נדירים ו"אדומים". 3.2

 

 מהו מין "אדום". 3.2.1

בעלי  צמחיםה"אדומים" הינם צמחים אשר הוגדרו ע"פ מספר קריטריונים כמיני ה צמחיםמיני ה

של  "בספר האדום"שימת מיני הצמחים ה"אדומים" הנכללים סכנת ההכחדה החמורה ביותר. ר

כבר  36)מתוכם  מכלל מיני צמחי הבר הגדלים בה 17.5%-מינים שהם כ 414 ישראל כוללת

נדירותו של  :אדום" התבססו על"כמין   . הקריטריונים אשר שימשו להגדרת מין צמחנכחדו(

 ;קצב ההכחדה ;ודיות לישראל(האנדמיות )הייח ;ההסתברות לאובדן בית גידולו; הצמח

עולמית התפוצה הקצה בארץ היא  יהאוכלוסיאם הה ;ולשימוש אנושי האטרקטיביות לקטיפה

)פריפריאליות(. קריטריונים אלה מבוטאים באופן מספרי ומשמשים גם ליצירת דירוג של מידת 

  .(2010)פולק ג.  הסיכון לכל מין

 הסקרהמינים ה"אדומים" בגלילת )אזור( . 3.2.2

מספר גבוה במיוחד של מינים  ישפלשת  שטח העיר גבעתיים נמצא בגלילת פלשת. בגלילת

 ןמספר מינים אדומים גבוה יותר ה ןבה ותהארץ היחיד גלילות! 23%, 413מתוך  95 -אדומים: כ

מינים בהתאמה(. למספר המינים האדומים הגבוה יש כמה  98 -ו 118העליון )-השרון והגליל

  :סיבות

ה, בתי חמר, קרקעות כורכרגבעות  -לדוגמא ,בבתי גידול יחודיים הפלשת עשיר לתגלי •

 גידול חוליים.

 .בפלשת ריבוי בתי גידול לחים, בהם מרוכזים מינים אדומים רבים •

מינים לגם רוב בתי הגידול הטבעיים כבר נהרסו ולכן  -זהו איזור מיושב ומופר מאוד •

סכנה חמורה בעתיד עקב פעילות האדם שעדיין לא נמצאים בסכנת הכחדה נשקפת 

 .האינטנסיבית

באופן כללי ניתן לומר שבתי הגידול הטבעיים האופיינים לפלשת הם בתי גידול שהולכים ונעלמים 

 ואיתם החי והצומח האופייני להם. 

 הקרקעות בגבעתיים. 3.2.3

 (.2 קעות, מפהמפת קר וראבתחום העיר מצויות שלוש סוגי קרקעות: חמרה, כורכר ואלוביום )

שטח האלוביום בעיר הוא קטן יחסית ואין בו אתרי טבע משמעותיים, לכן נתמקד בכורכר 

 ובחמרה.

הכורכר והחמרה הם בתי גידול אופיינים למישור החוף התומכים במגוון ביולוגי גדול הכולל 

כמה  מינים נדירים ביותר, אשר חלקם ייחודיים לישראל )אנדמיים(. בכורכר ובחמרה גדלים

מוגדרים מינים "אדומים". מרבית אוכלוסיית ישראל  38מאות מיני צמחים אופייניים, מתוכם 

מתרכזת במישור החוף, לכן פיתוח ישובים, ערים ותשתיות לצד המרת שטחים טבעיים לחקלאות 

משטחי הכורכר  1%-מחקו את מרבית השטח הטבעי של הכורכר והחמרה. מוערך כי פחות מ
                                                           

 בר שמש 10
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ים נותרו כשטחים פתוחים שאינם מעובדים. בשטחים הנותרים קיימת בעיה של והחמרה המקורי

 (.2011 ,הגנה סטטוטורית חלקית ולא מספקת של בית הגידול. )לבנוני

הגבעה הינה גבעת הכורכר היחידה בשטח העיר שנשארה טבעית בחלקה היא גבעת קוזלובסקי. 

שריד לרכסי הכורכר  ן,וראשון לציו צליההגדול ביותר שנותר בגוש דן בין הר ,טבעי שטח כורכר

הפנימיים שהיו נפוצים פעם באזור, ובשל הפיתוח המואץ בעשרות השנים האחרונות נפגעו ונעלמו 

 . המאפיינים את רכסי הכורכר הפנימיים באתר עשרות רבות של מיני צמחים. מהנוף

-בעיקר בצפון -תיםבנוסף לגבעת קוזלובסקי קיימים שטחי חמרה מעטים ומצומצמים בין הב

מערב העיר. שטחים אלו קטנים מידי ומופרים מדי בכדי לתמוך במערכת צומח -מזרח ובדרום

 טבעית יציבה ומגוונת ולכן גם הסיכוי למינים "אדומים" להתקיים בהם הוא קלוש.

 המינים ה"אדומים" בגבעתיים ע"פ "הספר האדום" .3.2.4

בשטחי העיר ועוד לפחות שני  "אדומים"מינים  17א בריכוז תצפיות מ"הספר האדום" ניתן למצו

 1965התצפיות בספר מתחלקות לתצפיות עד מינים במרחק של פחות מק"מ מגבולות העיר. 

, דבר המלמד 1965היא מאוחרת לשנת  אחתרק תצפית  . בגבעתיים1965 -ולתצפיות מאוחרות ל

 :אותנו שני דברים

 ."אדומים"טח העיר נעלמו ואיתם המינים העקב הפיתוח העירוני מרבית אתרי הטבע בש •

 .השטח העירוני לא "אטרקטיבי" לסקרים ולכן חסרות תצפיות עדכניות •

 אדום"*"הספר ההמינים ה"אדומים" שנצפו בגבעתיים ע"פ  : 7טבלה 

מספר אתרים  שם המין

 בשטח העיר 

 בית הגידול שנת התצפית

 חמרה, חוסמס-חול 1965עד  1 אזוביון דגול

 חמרה, חמרה חולית 1965עד  1 הארגמן אירוס

 חמרה-חמרה, חול 1965עד  1 אספסת איטלקית

בתי גידול לחים על קרקע  1965עד  1 חילף הביצות-בן

 חולית

אדמות כבדות ועמוקות,  1965עד  1 געדה קוצנית

 קרקעות סחף

 חמרה, כורכר, חולות מיוצבים 1965עד  1 דבקת פלשת

מקווי מים, בעיקר גדות נחלים  1965עד  2 נסמנית קיפחת

 ותעלות
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מספר אתרים  שם המין

 בשטח העיר 

 בית הגידול שנת התצפית

 חמרה-חול 1965עד  1 זהבית שרונית

חמרה, קרקעות חוליות  1965עד  1 חוחן קרדני

 מופרות

 כורכר** 1965עד  1 חלוק ערבי

 מקווי מים, אחו לח 1965עד  1 ישרוע מאוגד

 קרקע חולית וחמרה חרסיתית 1965עד  1 עוף מנוצה-כף

בתי גידול מוצפים עונתית על  1965 עד 2 לשישית מקומטת

 קרקע חולית

 כורכר, חמרה חולית 1965עד  1 חסידה תמים-מקור

בתי גידול חוליים מופרים  1965עד  1 ציפורנית חופית

 וכורכר חולי ופריך

 כורכר חולי, חמרה חולית 1965מ  1 קחוון פלישתי

 חמרה אדומה עשירה בחרסית 1965עד  1 שמשונית הטיפין

 חמרה-חול 1965עד  1 וכנית החוףשר

 חמרה-כורכר, חול 1965עד  3 מלען ארוך-תלת

 

ועד תאריך הוצאתו )כרך א'  מת* "הספר האדום" כולל ממצאים שנאספו מתחילת המאה הקוד

(. עקב חוסר דיוק בנ.צ. של הממצאים הישנים כל מין שנמצא במרחק סביר )עד 2011וכרך ב'  2007

 ל כנמצא בתחום הסקר.ק"מ( מתחום הסקר נכל

** אין מידע לגבי בית הגידול של המין חלוק ערבי באזור גבעתיים, כורכר זוהי השערה סבירה 

ת בורוכוב היושבת על לאור בית גידולו במדבר )מדרונות אבניים( ולאור מציאתו בעבר בשכונ

 תשתית כורכר.
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גול )מימין, הוד השרון( ונסמנית אזוביון דצמחים "אדומים" בעבר באזור גבעתיים: : 14תמונה 

 קיפחת )משמאל, פתח תקווה(.

          

 בתי הגידול העיקריים של המינים ה"אדומים" בגבעתיים. 3.2.5

גידול האופיינים למינים האדומים שנצפו בגבעתיים ע"פ הספר האדום ניתן ללמוד המבחינת בתי 

 ים, החלוקה היא זו:המינ 17מהם בתי הגידול העיקריים שהיו בעיר. מבין 

 חמרה, חול וכו'(.-מהמינים גדלים בבתי גידול חוליים )כורכר, חמרה, חול 12 -

 מהמינים גדלים בבתי גידול לחים. 4 -

 מין אחד גדל באדמות סחף וקרקעות כבדות עמוקות. -

יים גידול העיקרי הוא הקרקעות החוליות למיניהן, בית גידול המיוצג בגבעתהניתן לראות כי בית 

 ע"י כורכר וחמרה. בית גידול משני הוא בית הגידול הלח, ממנו לא נותר זכר בעיר.
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 בתי גידולפי התפלגות המינים ה"אדומים" בגבעתיים ל:  3 גרף

 

 

  

 מינים אדומים לפי בית גידול

 קרקעות חוליות

 בתי גידול לחים

 קרקעות כבדות
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 ותצפיות הסקר הנוכחי אדום"ים "אדומים" בגבעתיים ע"פ "הספר התצפיות מינ :9מפה 
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 וכחיממצאי מינים "אדומים" בסקר הנ. 3.2.6

 

 במהלך הסקר אותרו שלושה מינים "אדומים":

המלען לא נצפה -מלען ארוך, הצמח אותר בגבעת קוזלובסקי. עד לתצפית זו, תלת-תלת •

 ! 50-בגבעתיים מאז שנות ה

קחוון פלישתי, אף הוא אותר בגבעת קוזלובסקי. התצפית הקודמת שלו בעיר היא בשטח  •

 שהיום הוא פארק גבעתיים.

 , אותרה בבית העלמין נחלת יצחק. לא הייתה ידועה מהעיר בעבר.אספסת החילזון •

מין פריפריאלי ונדיר  זהו. שנתי בעל קנים הצומחים בצפיפות-עשב דגני רב מלען ארוך-תלת

תפוצתו המקומית מקוטעת ו )הטרופית( צפוני של תפוצתו העולמיתההמצוי בישראל בקצה 

שם מספר אתריו מצוי בירידה. אבדן בתי גידול  מתפוצתו העולמית. גדל בארץ רק בשרון ובפלשת

 .עקב פיתוח הוא האיום העיקרי לקיום האוכלוסיות

 מלען ארוך בגבעת קוזלובסקי-תלת: 15תמונה 
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שנתי של שדות חול, כורכר חולי וחמרה חולית המוגבל בתפוצתו לפלשת -צמח חד קחוון פלישתי

פון סיני. האוכלוסיות המקומיות גדולות, אך ולחולות הנגב המערבי. אנדמי לישראל ולחולות צ

 .הפריחה באביב המאוחר, בחודש אפריל בית הגידול מאוים ע"י פיתוח.

 

 קחוון פלישתי בגבעת קוזלובסקי: 16תמונה 

 

 

שנתי של אספסת, הגדל בעיקר במישור החוף בקרקעות חוליות. רוב -מין חד אספסת החילזון

שנים האחרונות, והוא נשאר במספר קטן ביותר של אתרים, גידולו נהרסו בשמונים ה-אתרי בית

מציאתו בגבעתיים היא בסך הכל  .וגדל בהם בצפיפות נמוכה, לרוב כפרטים בודדים ומפוזרים

פורח במחצית השנייה של מרס האתר השני בו הוא נמצא בגלילת פלשת בשנים האחרונות. 

  ל.ובתחילת אפרי
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 יצחקאספסת החילזון בנחלת : 17תמונה 

 

 

 מינים מיוחדים נוספים:. 3.2.7

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

"אדומים", או נדירים מקומית ואנדמיים )ייחודיים לישראל ושכנותיה(, או מוגנים 

 ואטרקטיביים. 

וד לאספסת החילזון אולם הוא שעיר. אותר בגבעת קוזלובסקי, דומה מא הצמח -אספסת כדורית

 מין נדיר מאוד.

פרח בעל מבנה מיוחד וצבע סגול חזק, אך למרות זאת הוא נחבא ולא בולט  -דורבנית סגולה

אותר בגבעת  ממרחק. פורח בעיצומו של הקיץ שכל הצמחייה העשבונית סביבו כבר יבשה.

גידול טבעיים ולכן יכול להעיד על תי מצוי ברמה הארצית, אבל מאפיין ב קוזלובסקי, זהו צמח

 טיב בית הגידול.

אותר בעיקר בגבעת קוזלובסקי, אך גם בגן העלייה השנייה. זהו  פרחים-חבצלת קטנתהגיאופיט 

גיאופיט )צמח פקעת( אנדמי לישראל ולסוריה המצוי בעיקר בנופי סלעים במרכז וצפון הארץ. זהו 

עיים בלבד ולכן לא מפתיע שהוא לא אותר במקומות גידול סלעיים טב-פרח יפה ומוגן הגדל בבתי

ראוי לציין כי פריחת  אחרים בעיר. עם זאת ניתן ורצוי לשלבו בגינון העירוני, בדגש על מסלעות.

, שהצליח לאתר את '50 -בראשית שנות ההחבצלות בגבעה זו תועדה עוד בידי הבוטנאי יעקב גליל 

 .(1952)גליל,  ות המקיפות את תל אביבהמין בגבעת קוזלובסקי בלבד מבין כל הגבע
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שנתי צנוע ממשפחת הציפורניים. היה שכיח בעבר אך הופך לנדיר יותר -צמח חד -חלוק שעיר

שכיח בעיקר בשדות(. אותר טכנית החקלאית )היה -ויותר עקב הרס בתי גידולו והתפתחות האגרו

 שלום ובגבעת קוזלובסקי. במצפור 

בית גידולו העיקרי הוא גבעות כורכר במישור החוף הדרומי שיח נדיר ש-בן -שפה תמים-חד

 וסלעי נארי וקירטון בחבל הספר. אותר בגבעת קוזלובסקי.

התיכון הפורח באביב. נמצא בגבעת -גיאופיט אנדמי לארצות מזרח הים -מצילות החוף

 קוזלובסקי במאות ואולי אף אלפי פרטים.  

נדיר מאוד מקומית הפורח בצהוב. גדל בבתי גידול שנתי נדיר ארצית ו-צמח חד -נורית הזיזים

בגבעתיים הוא אותר במדשאה  -לחים בחבל הים תיכוני, אך חודר גם לבתי גידול לחים מופרים

 בגן שטיצר. 

תועד בגבעת קוזלובסקי  גיאופיט הגדל במזרח הים התיכון ופורח באביב המאוחר. -סחלב קדוש

 לא בסקר הנוכחי. )מנדלסון, בע"פ(, אך 2008-2007בשנים 

שנתי קטן ונדיר הגדל אך ורק -זהו פרח חד -בבית הקברות נחלת יצחקשאותר  פשתנית יפוהצמח 

עלמות רוב יבשנים האחרונות סובל מה ,)אנדמי לישראל(ברצועת החוף של מרכז ארץ ישראל 

 הגידול הטבעיים שלו. המצאותו בגבעתיים חשובה ביותר.-בתי

ריחני המשמש כתבלין, ריחו מזכיר אזוב מצוי )זעתר(. זהו מין מוגן בן שיח  -קורנית מקורקפת

ושכיח ברבים מאיזורי הארץ בעיקר על סלעי כורכר, חוואר וקירטון. בגבעתיים נמצא רק פרט 

נפגע  גבעההיו כמה וכמה פרטים. החלק המערבי של ה 2007לפחות עד  -אחד בגבעת קוזלובסקי

שם היה בית הגידול של כורכר קשה  -ולא השתקם  2008/תחילת 2007קשות בעבודות בסוף 

ניתן ואף רצוי להשתמש בקורנית בגינון העירוני  .לעומת כורכר פריך בחלק המזרחי של הגבעה

 כצמח מקומי אופייני המושך מאביקים רבים.   

-חמרה. נמצא בנחלת יצחק על קרקע חול-שנתי האופייני לקרקעות חול-צמח חד -רכפה מזרחית

מצילות מצוייצות. מאפיין  חשופה בסמיכות למין ה"אדום" אספסת החילזון ולגיאופיטחמרה 

 בתי גידול טבעיים ולכן יכול להעיד על טיב בית הגידול.

חמרה במישור החוף, פורח בורוד ארגמן. מוזכר -גיאופיט אנדמי לכורכר וחול -אביבי-שום תל

 סקי.בספר האדום כמין "על סף איום". נמצא בגבעת קוזלוב
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                                                )מימין( ודורבנית סגולה )משמאל(, גבעת קוזלובסקי פרחים-: חבצלת קטנת18תמונה  

 

                                                                )מימין( ונורית הזיזים )משמאל(  : חלוק שעיר19תמונה    

 

 

 סיכום ומסקנות . 3.2.8

העיר גבעתיים מצויה בלב השטח האורבני הצפוף בארץ, כך שגם בתוכה וגם בגבולותיה כמעט לא 

נותרו עוד שטחים טבעיים. במהלך הסקר הושקע מאמץ לאיתור שטחים פתוחים בהם יש שרידים 

לאיתור של צומח טבעי ובשטחים מעטים אלו )בעיקר גבעת קוזלובסקי( הושקע מאמץ ממוקד 

צמחים נדירים, מיוחדים ומוגנים. גם השטחים שאותרו הם מועטים ביותר וחשופים לפגיעות 

והפרות רבות, כגון: הרחבת בנייה, כיסוח, ריסוס, חדירת מינים פולשים ועוד. אנו סבורים 

שמצאי מועט כל כך של שטחים פתוחים עם צמחייה טבעית, באזור המיושב ביותר בארץ, מחייב 

שימור ושיקום מיידיות וכן ממשק אקטיבי של השבת צמחים מקומיים ונדירים לאתרים  פעולות

מתאימים. חשיבות השמירה על המינים ה"אדומים" הקיימים והשבה של מינים "אדומים" 

את בכדי נוספים לשטח העיר היא למען שמירה על מגוון המינים הן המקומי והן הארצי. ז

לוגיים הנחוצים לקיימות של המערכות האקולוגיות ולתועלת להמשיך לספק את השירותים האקו

גם עיר צפופה כמו גבעתיים יכולה וצריכה לתרום את חלקה  .ולמען הדורות הבאים בני האדם

למאמץ השימור של מגוון המינים, גם אם הוא מצומצם לאתרים בודדים וקטנים. שמירה על 

פולשים ומפעילות אדם הרסנית )בנייה, כיסוח, אתרי טבע עירוני, בהם יופעל ממשק הגנה ממינים 

ריסוס, הבערת אש, אשפה וכד'(, ביחד עם ממשק אקטיבי של השבת מינים מקומיים אופיינים 

ושילוב מינים "אדומים", יכולה לתרום רבות לשמירה על מגוון המינים ולחזק את הקשר בין 
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הילה, יתרום רבות לסביבה, הקהילה לסביבה. שימור וניהול אתרי טבע עירוני בשיתוף הק

 לקהילה וליוקרה של העיר.

  המלצות. 3.2.9

אביבי, מצילות החוף -מלען ארוך, קחוון פלישתי, שום תל-להגן על המינים תלת מומלץ •

השטח הפתוח סביב "מי  -פרחים בסביבתם הטבעית )גבעת קוזלובסקי-וחבצלת קטנת

 אביבים"(.

ת קוזלובסקי בחודשי האביב פעם בשלוש לבצע ניטור מינים "אדומים" בגבע מומלץ •

 לבצע בהנחיית ובליווי אקולוג.מוצע שנים. 

להגן על אוכלוסיות המינים אספסת החילזון ופשתנית יפו בבית גידולם הטבעי  מומלץ •

או  להימנע מכיסוי בטון מוצע שבבית העלמין נחלת יצחק ולנטר אותן אחת לשלוש שנים.

 .חצץ בתחום בית הקברות

להמשיך בביעור שקם אקולוגית את המדרון שיורד מערבה מ"מצפור שלום" ול מומלץ •

השיטה הכחלחלה מהשטח הנמצא צפונית ל"מי אביבים". תוך כך, מוצע לשתול 

ים נספחראה פירוט במינים "אדומים" ) לשלבמינים מקומיים אופייניים ובמקומות אלו 

 עם ניסיון בתחום. ,ום מומחהלבצע בליווי ובהנחיית אגרונ מומלץ(. את השיקום 2-ו 1

שגדלו בעבר  מומלץ להקצות בתחום העיר חלקה לגן מקלט ייעודי לצמחים "האדומים" •

לשלב גם שחזור של בתי גידול שנכחדו כליל  מוצעגן זה ב. בגבעתיים ובסביבתה הקרובה

)מצפור  18-ו 3. פוליגון (דת נחל טבעיתגבריכות עונתיות, לדוגמא: ) מתחום גבעתיים

 להוות שטח מתאים לצורך זה. ים( יכולוגן כורזין וםשל

(, למשל בגן 2 נספחלשלב מינים "אדומים" בגינות הציבוריות ברחבי העיר ) מומלץ •

. רצוי לשלט את המינים לצורך הגברת המודעות חיל האווירהעלייה השניה ובגן 

גן פטאי, בהן הציבורית אליהם. ניסיון מוצלח כבר קיים בגינות הקהילתיות בגן רבקה ו

, אולם חלקם אינם מקומיים לאזור גבעתיים. מומלץ "אדומים"נשתלו מספר מינים 

מקומיים לאזור גבעתיים בדגש על מינים שנמצאו בה  "אדומים"לשתול אך ורק מינים 

 (. 7כבר בעבר )טבלה 

 11מיני צמחים פולשים בגבעתיים. 3.3

 

רכזיים על בתי הגידול הטבעיים בישראל. מיני צמחים פולשים מהווים כיום אחד האיומים המ

מינים אלו נוטים ליצור עומדים גדולים וצפופים, הדוחקים את הצמחייה המקומית ומביאים 

 בעקבות כך גם להיעלמות בעלי חיים מקומיים. 

האזורים הרגישים ביותר לחדירת מינים פולשים הם שטחים שעברו הפרה )עבודות עפר, כביש 

 -חלק גדול מהצומח הטבעי נפגע או נעלם )בעיקר המינים המעוצים -ס וכדו'(חדש, חקלאות, ריסו

ים לתפוס את מקומם בצורה המהירה והיעילה ביותר מצליחשיח(, המינים ש-עצים, שיחים ובני

הם אותם מינים פולשים שלהם כושר הפצה ונביטה מעולים בשטחים מופרים. ללא ממשק 
                                                           

 בר שמש 11
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צומח המקומי יהיה קשה מאוד, אם בכלל, להתבסס מחדש אקטיבי לדילול והשמדת מינים אלו, ל

 בשטח. 

 הבחנה בין צמח זר לפולש. 3.3.1

צמח זר לישראל הוא צמח אשר נוכחותו בארץ היא תוצאה של התערבות אדם, מכוונת או לא 

רובם משמשים לנוי ואינם נכללו ברשימת הצמחים של  -מכוונת. קיימים בארץ אלפי צמחים זרים

רק מעטים מהם, אלו אשר יוצרים אוכלוסיות שמתחדשות ללא עזרת האדם לאורך  ארץ ישראל.

 שנים לפחות, נכנסו לרשימה וזוכים להתייחסות בסקרים הבוטניים.  10תקופה של 

המינים ה"זרים" אמנם מתרבים  -צמחים אלו ניתנים לחלוקה למינים "זרים" ומינים "פולשים"

נמוך והם אינם גורמים נזק או משנים את המערכת  ללא התערבות האדם, אך קצב התפשטותם

האקולוגית שלצידם. המינים ה"פולשים" לעומת זאת, מתפשטים בקצב מהיר ולמרחקים גדולים 

 וגורמים נזקים ולעיתים אף משנים את המערכות האקולוגיות שלצידם.

 ממצאי הסקר. 3.3.2

חלק ממינים פולשים  -להלן( 8טבלה  ו)רא מיני צמחים פולשים 22בגבעתיים אותרו בסקר הנוכחי 

אלו כבר התפשטו בהיקף נרחב בתחום שיפוט היישוב, ואילו אחרים נמצאים עדיין בשלבים 

 ראשוני של פלישה ובטיפול ממוקד ניתן לבלום את התפשטותם בתחום העירוני.

נשתלו מיני צמחים שאינם מקומיים, שחלקם  -להלן( 8טבלה  ו)רא ריםזמינים  31בנוסף אותרו 

באופן יזום בידי אדם וחלקם מתפשטים באופן עצמאי בגינון העירוני, אך לא חודרים בצורה 

 לחברות הצומח הטבעיות. ואינם גורמים נזקים משמעותית 

 מוקדי פלישה עיקריים בעיר

גבעת קוזלובסקי.  -התייחסות מיוחדת צריכה להינתן לשטח הטבעי הגדול ביותר בגבעתיים

 ו שלושה מוקדים עיקריים של מינים פולשים שיש לטפל בהם:בתחום הגבעה נצפ

ורך רחוב המרי, לא -2016שטופלה בשנת . חורשת שיטים כחלחלות מצפון לאתר "מי אביבים"1

חורשה צפופה של עצי שיטה כחלחלה. עצי השיטה חודרים גם  התקיימהשלום בעיקר מול מצפור 

החורשה  למגוון המינים בשטח חשוב זה. לתוך השטח הטבעי שבגבעה ומהווים סכנה מיידית

 וקיים צורך להמשיך לפל ולעקוב אחר התפתחות זרעים וייחורים חדשים. 2016נכרתה בשנת 

במדרון זה נמצא שילוב של מיני צומח טבעיים, בדומה  -. המדרון המערבי של מצפור שלום2

, קיקיון ולנטנה. ללא לשטח הטבעי סביב "מי אביבים", לבין מינים פולשים כמו פרקינסוניה

סילוק של המינים הפולשים בהקדם, סביר להניח שהם ישתלטו מהר מאוד על רוב השטח וידחקו 

 את הצומח המקומי. 

מדרון זה דומה מאוד למדרון של  -. המדרון המערבי של חניון העפר של גן העלייה השניה3

 על חשבון צומח מקומי.  מצפור שלום וגם בו קיימת אותה בעייה של חדירת מינים פולשים

מערכת טבעית שרידית וקטנה כמו זו  -שלושת מוקדים אלו מחייבים התייחסות וטיפול בהקדם

שנותרה בגבעה, רגישה במיוחד להשפעות שוליים מסוג זה. מספיק שבשולי הרחוב מתבססים 

פרות תוך שנים ספורות הם כבר בלב השטח. בגלל שגודלו קטן וסביבו יש הומינים פולשים, 
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תמידיות )עבודות עפר, כביש חדש, מינים פולשים שנשתלו בגינות, ריסוס וכדו'( השטח נמצא 

באיום מתמיד. אתר טבע עירוני מצריך ממשק אקטיבי של תחזוקה אקולוגית, שחלק גדול ממנה 

 הוא סילוק ומניעת חדירה והתבססות של מינים פולשים.

 

 י ההחלטות:התייחסות מיוחדת של מקבל יםחייבהמ ניםמי

שיח או עץ נמוך שמוצאו מאוסטרליה, הובא לישראל בשנים הראשונות  -שיטה כחלחלה  •

של תקופת המנדט הבריטי לשם ייצוב חולות, ייעור ונוי. נטיעת השיטה בארץ נמשכה 

לפחות עד לשנות השמונים של המאה העשרים. שיטה כחלחלה מרכיבה יחידות צפופות 

בתי גידול לחים, גדות נחלים, בתי גידול  -ידול טבעייםמאוד בשליטתה במגוון בתי ג

חוליים, צידי דרכים ועוד. יחידות צפופות אלו פוגעות בחי ובצומח המקומי פגיעה 

השיטה הכחלחלה דוחקת את המינים המקומיים ו/או משנה את הרכב המינים,  -אנושה

קרקע בחנקן. בנוסף היא מעודדת התבססות של מינים פולשים נוספים ע"י העשרת ה

לטפל בעצי  ישמסיבות אלו הוגדרה השיטה הכחלחלה כצמח פולש "משנה סביבה". 

 .12דרור-מארק דופור-ד"ר ז'אן השיטה ע"פ ההנחיות של
שיח, לעיתים עץ שמוצאו מאמריקה, ייתכן שהובא ארצה עוד  -פרקינסוניה שיכנית  •

. הפרקינסוניה פולשת בתקופה התורכית, ניטעה גם ע"י קק"ל, בעיקר באזורים שכונים

בעיקר בבתי גידול מופרים לאורך תשתיות )צידי כבישים, מסילות וכו'(, אך גם בבתי 

גידול טבעיים, בעיקר בתי גידול לחים. פרקינסוניה שיכנית יוצרת חורשות צפופות בהן 

ד"ר ע"פ ההנחיות של  פרקינסוניהיש לטפל בעצי ההצל הרב גורם לדחיקת כל מין מקומי. 

 *.דרור-מארק דופור-ז'אן

 100 -שנתי שמוצאו מדרום אפריקה. המין קיים בארץ קרוב ל-עשבוני רב -חמציץ נטוי  •

שנה, אולם בעשרות השנים האחרונות הואץ במיוחד קצב התפשטותו בקרקעות החמרה. 

מין זה מביא, ללא התערבות, לדחיקה מוחלטת של צמחי החמרה הטבעיים, בפרט 

ת אקליפטוסים ואזורי שיחייה(. לאור היקף הפלישה, לא ניתן באזורים מוצלים )חורשו

 .ככל הנראה להגיע למיגור מוחלט של החמציצים, אולם יש לפעול לוויסות אוכלוסייתם

 *.דרור-מארק דופור-ד"ר ז'אן ע"פ ההנחיות של באוכלוסיות החמציץ הנטוייש לטפל 

 

   

  

                                                           
דרור/דרכי טיפול בצמחים פולשים מעוצים לפי שיטת הטיפול הכימי -מארק דופור-ד"ר ז'אן 12

 .הממוקד: מפרט טכני לקבלן המבצע
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 מינים פולשים שכיחים בגבעתיים: 20 התמונ

  

מציץ נטוי, גבעת כורכר ברחוב פועלי ח

 הרכבת

 שיטה כחלחלה, גבעת קוזלובסקי             

 

 רים ופולשים בגבעתייםז: מיני צמחים 8טבלה 

מספר  צורת חיים שם המין

 *שחור

-)הרוב ע"פ דופור פולשזר/

 (2010דרור 

 זר  שנתי-עשבוני רב אגבה

 זר  עץ אורן קנרי

 זר  עץ אורן קפריסאי

 פולש 1 עץ רכת מצויהאזד

 פולש 4 עץ איילנתה בלוטית

 זר  מטפס אספרג מנוצה

 פולש 3 עץ אקליפטוס המקור

 זר  שנתי-חד ארזית זקופה

 זר  שנתי-חד ברומית גדולה

 פולש 3 שנתי-עשבוני רב מניפניגומא 

 זר  מטפס גפן היין

 זר  שנתי-חד דגנה הודית

 פולש  שיח **דודוניאה דביקה

 פולש  שנתי-חד פרי-ה נטוייתדטור

 פולש 1 עץ ושינגטוניה חסונה

 זר  שנתי-חד זיפן מצוי

 זר  שנתי-חד חלבלוב הכדורים

 זר  שנתי-חד חלבלוב זוחל

 זר  שנתי-חד חלבלוב מאדים
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מספר  צורת חיים שם המין

 *שחור

-)הרוב ע"פ דופור פולשזר/

 (2010דרור 

 פולש  שנתי-חד חלבלוב נטוי

 זר  שנתי-חד חלבלוב פושט

 פולש 3 שנתי-עשבוני רב חמציץ נטוי

 זר  שנתי-חד חמציף קטן

 זר  שנתי-חד מינים( 3ירבוז )לפחות 

 פולש  שנתי-עשבוני רב *נזיר*-כובע

 פולש 4 שנתי-חד כנפון זהוב

 פולש  שנתי-עשבוני רב *פרחים*-כסמנתה רבת

 זר  שנתי-חד אווז )מיזורי, ריחנית(-כף

 פולש 4 שיח לנטנה ססגונית

 זר  מטפס לפופית כפנית

 פולש 1 עץ מכנף נאה

 זר  גיאופיט חלב ערבי-ץנ

 פולש 4 שנתי-עשבוני רב סולנום זיתני

 זר  שיח-בן עפרית הכף

 זר  שנתי-חד פוקה קוצנית

 זר  עץ פיקוס השקמה

 פולש 4 שיח )או עץ קטן( אלה-פלפלון דמוי

 פולש 3 שיח )לעיתים עץ( פרקינסוניה שיכנית

 זר  שנתי-עשבוני רב קומלינה זקופה

 זר  עץ הקזוארינה דקיק

 פולש 3 שנתי-חד קייצת )מסולסלת, קנדית(

 פולש 3 שיח קיקיון מצוי

 פולש 3 עץ השיטה-רוביניה בת

 זר  עץ רימון מצוי

 זר  שנתי-חד שחליים עדינים

 זר  שנתי-חד שחליל מכופל

 פולש 4 שיח או עץ נמוך שיטה כחלחלה

 פולש 4 עץ הערבה-שיטת עלי

 זר  עץ תות

 

( משקף את רמת האיום של המין הפולש על 2010דרור )-"המספר השחור" אותו טבע דופור*

מייצג רמת איום נמוכה יחסית.  1 -מייצג רמת איום מירבית, ו 4שטחים טבעיים בישראל. 

דרור, כאשר במרבית המקרים מדובר -קיימים מינים פולשים שאינם מופיעים בעבודתו של דופור

 הסביבתי שלהם נמוכה יחסית.  על מינים שרמת האיום
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דרור, אך הוחלט להכניסם לרשימת הפולשים של -צמחים שלא מופיעים ברשימתו של דופור **

 .גבעתיים עקב המצב הנצפה בשטח

 סיכום. 3.3.3

גם בגבעתיים כמו ברוב אזורי הארץ הנמצאים בשלבים כאלו ואחרים של פיתוח תשתיות ופיתוח 

ים רבים במוקדים רבים. טיפול וסילוק המינים הפולשים היינו קריטי עירוני, קיימים מינים פולש

למען שמירה על בריאות בתי הגידול ומגוון מיני החי והצומח המקומיים בתחום השיפוט העירוני. 

הטיפול במינים הפולשים צריך להעשות בצורה ממוקדת ומושכלת, תוך כדי שמירה גבוהה ככל 

שסביב המינים הפולשים. כמו כן, במקרים רבים, מינים  הניתן על החי והצומח המקומיים

פולשים שונים מצריכים טיפול שונה וייחודי להם. טיפול במינים פולשים היא משימה לטווח 

ארוך: לאחר שאתרו מוקדי פלישה והוחלט לטפל בהם, צריך לנטרם לאורך זמן ולמנוע התחדשות 

תר מוקדי פלישה חדשים באופן שוטף ע"מ של המינים הפולשים בשטח המטופל. כמו כן יש לא

לטפל בהם כל עוד הם קטנים. מיגור מוחלט של הפלישה אינו אפשרי כיום, אך ניתן ורצוי לצמצם 

 את התופעה ולמנוע ככל הניתן פלישות חדשות.  

 

 המלצות. 3.3.4

גבעת בעצי שיטה כחלחלה  המשיך מעקב וטיפול למניעת התחדשות צמיחה שלל מומלץ •

טפל בעצי המשיך ל מוצע סקי, כולל סריקה תקופתית לאיתור נצרים והשמדתם.קוזלוב

לבצע בהנחיית אגרונום מומלץ   .13דרור מארק דופור-ד"ר ז'אןהשיטה ע"פ ההנחיות של 

 בעל ניסיון בתחום. ,מומחה

במקום העצים שטופלו יש לבצע שתילה של מינים מקומיים האופיניים לשטח. בהנחיית  •

  .אגרונום מומחה

לטפל במין הפולש חמציץ נטוי במחשופי הכורכר, בדגש על המחשופים משני צידי  מומלץ •

, וכן בריכוז הנמצא רחוב המרי והמחשוף שבקצה הגינה הציבורית שברחוב ילדי טהרן

לבצע בהנחיית אגרונום מומחה  )רחוב פועלי הרכבת(. 4בתחתית המדרון הטבעי בפוליגון 

 בעל ניסיון בתחום.

וכן מינים המופיעים  מנע משתילה חדשה של מינים שמוגדרים פולשיםלה מומלץ •

 . (2013דרור, -מ. דופור-ברשימת צמחי הנוי הזרים הלא רצויים בישראל )ז'

למנוע חדירה חדשה של מינים פולשים באיזורים שיעברו פיתוח ע"י ביצוע שתילה  מומלץ •

טרם התבססותם בשטחי של צמחייה מקומית אופיינית בלבד ועקירת צמחים פולשים 

 הפיתוח.

 14הצומח בשיכוני גבעתיים. 3.4

חצרות השיכונים בגבעתיים מייצרות תופעה יחודית לעיר: חצרות בניינים שמתחברות יחד בדומה 

לתכנון עיר גנים, ללא גדרות או הפרדות של ממש, ויוצרות שטח ירוק פתוח עם צמחייה מפותחת 

                                                           
דרכי טיפול בצמחים פולשים מעוצים לפי שיטת הטיפול הכימי הממוקד: מפרט טכני  מארק דופורדרור/-ד"ר ז'אן 13

 לקבלן המבצע.
 בר שמש 14
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ינים גדלים עצים ותיקים שחלקם מהמרשימים והחשובים ומגוונת בלב השטח המבונה. בין הבני

עצי חרוב גדולים, אורנים, זיתים ועוד. בין העצים ניתן למצוא מספר שיחיות סבוכות של  -בעיר

דוגמת כהרדופים או אלות מסטיק שיוצרות בית גידול חשוב למיני ציפורים ובע"ח קטנים 

עצים ושיחים רבים  -והשיחים הם מקומיים קיפודים ולטאות שונות. אם כי לא כל מיני העצים

ת אזדרכת ולנטנה. אך לעומת רוב גני העיר חלקם של וגמהם זרים וחלקם אף מוגדרים פולשים, ד

, שיכון לביא, שמכיל רק עצים 5העצים והשיחים המקומיים הינו גדול )יוצא דופן הוא פוליגון 

טיק המצויים בשיכונים, המינים ושיחים זרים(. חשוב לציין שמלבד עצי החרוב ואלת המס

האחרים אותם ניתן למצוא הינם מקומיים לארץ אך לא אופיניים לאזור גבעתיים, דוגמת אורן 

 ירושלים ותמר מצוי. 

השוני הבולט ביותר בין חצרות השיכונים השונים הוא רמת הטיפוח של הגנים. רמת אחזקה 

זאת בשל אחוז הכיסוי הגבוה  -ר עשבונייםגבוהה של גינה מתבטאת במספר מועט של מיני צמחי ב

של הדשא, עישוב הערוגות ולעיתים אף ריסוסן. כתוצאה מגיזום תכוף של השיחיות יורדת 

גידול סבוכים לבע"ח. יש לציין כי יתרונו של הטיפוח בא לידי ביטוי בבריאות -יעילותן כבתי

לטות של מינים פולשים על לא מתאפשרת השת -העצים והשיחים שבדר"כ טובה יותר וחשוב מכך

 השטח. 

ההזנחה מביאה איתה חדירה של מיני צמחי בר  -לעומת זאת ישנם יתרונות בהזנחת החצר

שברק שנתיים, כמו: -עשבוניים ובמקומות מסויימים אף נצפתה התחלת התבססות צמחי בר רב

 שפה תמים-חד -ואפילו פרט בודד של המין הנדיר עלים-אספרג ארוך, מצוי, שרביטן ריסני

(. השיחים והמטפסים מתחברים ומתערבבים ובכך יוצרים סבך צפוף שיכון כ"ג צפון -21 באתר)

בכמה מוקדים שונים ההזנחה  -שהוא בית גידול נדיר בתחום העיר למיני בע"ח קטנים. החסרונות

איפשרה ומאפשרת השתלטות של מינים פולשים על החצר שדוחקים חלק גדול ממיני הבר 

לאכלס את השטח. מינים פולשים עיקריים שנצפו הם הלנטנה הססגונית שמטפסת על  שיכולים

 השיחים והחמציץ הנטוי שמשתלט על הקרקע החשופה על חשבון מינים עשבוניים מקומיים.
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 , חצר "מטופחת"קופת חוליםהחצר בשיכון : 21תמונה 
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 , חצר "מוזנחת"קופת חוליםהחצר בשיכון : 22תמונה 

 

י נ, והיא גם מציגה את שקופת חוליםשיכון  ,24שיכונים הגדולה ביותר היא בפוליגון חצר ה

טיפוסי החצר: המטופחת והמוזנחת. רוב השטח המרכזי מכיל עצים גבוהים שביניהם דשא, עקב 

הטיפוח מגוון מיני צמחי הבר העשבוניים באזור זה נמוך מאוד עד זניח. בין המפלסים השונים 

ת חיות שרובן מורכבות מהרדופים ואלות מסטיק )מינים מקומיים(. הגדרות אמנם ישנן מעין גדרו

גזומות ומטופחות, אך העובי והגובה הרב שלהן מאפשר קיום של בע"ח קטנים וציפורים בתוכן. 

החלק העשיר ביותר במגוון ביולוגי בתחום החצר נמצא בדופן המערבית שלה, רחוב גונן, שם ניתן 

בו עצי חרוב גדולים שתחתם צמחייה עשבונית טבעית. מלבד עצי החרוב למצוא שטח מוזנח 

שום ו פרחים-כדן קטןעצמם שמהווים בית גידול, מחסה ומזון לבע"ח רבים נמצאו הגיאופיטים 

 . גבוה

 המלצות

מקומות מראה גינה והפונקציונליות שבה )שילוב בין טיפוח  -לוכליניהול נכון של החצרות, 

 : ובתי גידול לבע"ח שונים שימור מגוון הצומח הטבעיו (, לבין טיפוחונוףישיבה, משחק, צל 

להעדיף  מומלץ)במידה ונשתלים עצים או שיחים חדשים,  בעצים ובשיחיםשוטף טיפול  •

 מינים מקומיים(

  .סילוק מינים פולשים •
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 .בשוליים ובערוגות נבחרותמגוונת של צמחיית בר  טיפוחו שימור ,שתילה •

ם מכילות פוטנציאל ליצירת מוקדי "טבע עירוני" קטנים ואיכותיים בשיתוף חצרות השיכוני

התושבים, שילוב בין חצר פונקציונלית לבין "גן מקלט" לצמחי בר ובע"ח קטנים. העצים 

משמשים לצל, השיחיות כגדרות ומחיצות והצומח העשבוני מספק נוף ירוק כל החורף ופריחה 

ורים ופרפרים רבים שיחד עם הצומח מהווים בין היתר אביבית. כל אלו מושכים אליהם ציפ

 תשתית חינוכית של לימוד ומחקר.    

 : פריחה אביבית בשיכון לביא23תמונה 
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 קופת חוליםפרחים בשיכון -כדן קטן: 24תמונה 

 

 גן כורזיןבו שלוםמקלט לצמחי בר מקומיים במצפור  ני. ג3.5

בעיקר בזכות המדרון המערבי היורד מהמצפור עד  הוגדר ונכלל בסקר כאתר טבע שלוםמצפור 

פות, מצב זה מאפשר טקצה רחוב הראל. מדרון זה "מוזנח" ולא מבוצעות בו עבודות גינון שו

מינים פולשים. בין  5מיני בר מקומיים ועוד  64-למגוון צמחי בר לגדול בו ואכן נרשמו במדרון כ

. בין המינים פר מצויה-ית מצויה ולשוןחלוק שעיר, שום גבוה, לוענבולטים: המיני הבר 

שני מינים אלו מכסים שטחים  -פרקינסוניה שיכנית ולנטנה ססגוניתהפולשים בולטים המינים: 

 נרחבים במדרון ומאיימים על הצומח המקומי שנותר בו.

בערך באמצע הדרך למטה נגלה מחשוף כורכר קטן, מעין מדרגה בגובה כמה עשרות סנטימטרים 

רוחב כל המדרון. מדרגה צנועה זו מציגה "חלון הצצה" אל צומח הכורכר הטבעי שעוד שנמתחת ל

 נותר בגבעת קוזלובסקי ואל הפוטנציאל הגלום במדרון זה.
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 שלום מחשוף הכורכר של מצפור : 25תמונה 

 

 

ר ניתן למצוא גם גינון עירוני וגם שטח "מוזנח" השופע צמחי ב , בדומה למצפור שלום,גן כורזיןב

בחלקו המזרחי של הגן, קיים שטח של קרקע חמרה . עשבוניים ופריחה בחודשי החורף והאביב

פות. בנוסף, דרומית לבית הכנסת, קיים בוסתן קטן טחשופה בה לא מבוצעות עבודות גינון שו

מגוון עשיר של צומח עשבוני  חקלאות מסורתית ותחתם גדלהמכיל עצים מקומיים ועצים של 

)לא כולל מינים גרים/פולשים  ברצמחי מיני  92-נרשמו כ בשטחים אלו י לחמרה. מקומי האופיינ

-חול ארץ-בת, מרסיה יפהפיה. בין מיני הבר בולטים: ומינים האופייניים לגינון עירוני(

 .ציפורנית מגוונת ומשיין גלילני עלים,-עירית צרת, ישראלית

בבתי גידול מופרים )השטח מגולח כל  ברוב השטח המוזנח גדלים בעיקר צמחי מעזבה המשגשגים

שנה ע"י כלי כבד(, כך שדווקא תחת עצי הבוסתן נמצא מגוון המינים העשיר ביותר והאופייני 

יותר לקרקעות חמרה. ממגוון זה ניתן ללמוד על הפוטנציאל שקיים בכל השטח, הן לצמחים והן 

 בעיקר זוחלים. -לבע"ח קטנים
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 כורזין : מרסיה יפהפיה בגן26תמונה 

 

 

גבעתיים נמנית עם הערים הקומפקטיות והצפופות ביותר בישראל, " -כפי שנכתב בפרק הראשון

חשיבות בשיקום וטיפוח בתי גידול טבעיים עם מגוון נישות  ישנה". לכן ללא עתודות קרקע כלשהן

אקולוגויות שאת חלקם ניתן ליצור יש מאין. עקב גודלן המצומצם של הקרקעות המתאימות 

המייצגים מספר בתי  לצמחי בר מקומיים גני מקלט קטניםלשיקום, המודל המתאים ביותר הוא 

צמחי בר האופייניים לבתי הגידול השונים שישנם ו/או היו ונכחדו  ויכיל גידול שונים. הגנים

גבעות כורכר, קרקעות חמרה ובתי גידול לחים טבעיים )לא קיימים היום(. לשם כך  -מגבעתיים

מקרה של )ב לשתול ולטפח את מיני צמחי הבר השוניםובהם יש  את בתי הגידול השונים לשקםיש 

שלום מכיל עדיין שניים משלושת . המדרון של מצפור בית גידול לח, יש "ליצור" אותו יש מאין(

בתי הגידול שהוזכרו לעיל: מדרון ומחשוף כורכר וקרקע חמרה בתחתית. מצבם של בתי גידול 

רחוק מלהיות טוב ובריא, אך התשתית קיימת. בנוסף, עקב הטפוגרפיה של  אלו במדרון הוא

בגן כורזין קיים שטח מוזנח   המצפור, יהיה נוח יחסית ליצור בית גידול לח בתחתית המדרון.

  ובוסתן קטן אשר בשניהם התשתית היא של קרקע חמרה.
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 :להלן מספר אבני יסוד להקמת גני מקלט בעיר

מלצים לשתילה, המסווגים לפי צורת חיים ובית גידול מצורפת כנספח למסמך *רשימת מינים מו 

 הסקר.

 יםשל האתר סקירה מפורטת: פרוייקט שכזה חייב להתבצע רק לאחר ראשית חשוב להדגיש

שתכלול סימון מינים חשובים לשימור/העתקה וריכוזי מינים פולשים. בנוסף זהו פרוייקט שיש 

עם ניסיון בתחום של שיקום בתי גידול  ליווי של בעלי מקצוע יחד עםלתכנן בצורה מפורטת 

. אבני היסוד המובאות בפרק זה הן כלליות דריכל נוף, אקולוגא: טבעיים וצמחייה מקומית

 ומטרתן לזרוע רעיון ולתת כיוון ומסגרת כללית בלבד.

מינים פולשים, בדגש על: פרקינסוניה שיכנית, לנטנה  גןתחילה יש לסלק משטח ה •

ססגונית, קיקיון מצוי וחמציץ נטוי. את העבודה יש לבצע באופן ידני סלקטיבי ולהימנע 

ככל האפשר מפגיעה בצומח המקומי שסמוך למינים הפולשים, משנה זהירות צריך 

. יש לבצע בהנחיית אגרונום מומחה עם ניסיון בתחום. ובבוסתן להינתן במחשוף הכורכר

 ם הפולשים שבסקר.מידע נוסף ניתן למצוא בפרק המיני

צו את להולכי רגל בלבד, שיח ים ומפותלים, המתאימיםצר יםיש לסמן ולהקים שביל •

היא מצד אחד  אלו ים. מטרת שבילשטחי הגנים תוך מעבר במגוון פינות שונות באתר

לאפשר גישה ומעבר בין חלקי הגן השונים ומצד שני הגדרה של השטח המותר להליכה 

מדרגת ב יש לתכנן כך שלא יפגעשלום במצפור  מחים. את השבילבכדי למנוע רמיסה של צ

ניתן לשלב קטעי מנע ככל הניתן מפגיעה בצומח שסביבו. יובעת הקמתו יש לה ,הכורכר

 שביל נגישים למוגבלי תנועה, המאפשרים גישה לשולי האתר גם לאוכלוסייה זו.

, כולל שלוםבמצפור  ת"גבעת הכורכר": התשתית לבית גידול זה כבר קיימ -בית הגידול •

של מינים נוספים.  /זריעהמספר לא מבוטל של צמחים. כך שרוב העבודה היא שתילה

ע"י  ,ניתן לכסות "פצעים" שייתכן שייוצרו בזמן הטיפול במינים הפולשים והקמת השביל

 הבאת סלעי כורכר מבחוץ.

לם מצבה מופר "קרקע החמרה": גם התשתית לבית גידול זה כבר קיימת, או -בית הגידול •

של מצפור . בשטח החמרה )למעט שטח הבוסתן בגן כורזין, שמצבו טוב( ופגוע בהרבה

כך ת עפר ותשתית, במזרח גן כורזין מבוצע "גילוח" של השטח כל שנה, בוצעו עבודושלום 

כולל מינים פולשים  -שפני הקרקע מופרים ורוב מיני הצומח מייצגים בתי גידול מופרים

ן" את הטפוגרפיה ולהשיבה למצבה הטבעי ככל הניתן. סיום שלב זה יהיה רבים. יש "לתק

כיסוי השטח בקרקע חמרה סטרילית מזרעים )אחרת המינים המקומיים לא יעמדו 

בתחרות עם המינים הפולשים ומיני המעזבות(. השלב הבא יהיה שתילה וזריעה של 

  מינים מקומיים אופייניים לקרקעות חמרה.

שתי בריכות : זהו בית גידול שנעלם מגבעתיים. המלצתנו היא ליצור בית הגידול הלח •

באתרים נפרדים, בריכת קבע )המכילה מים כל השנה( ובריכה עונתית  )המתמלאת במי 

מנת לתת ייצוג מיטבי למגוון הביולוגי, השונה -גשמים ומתייבשת כליל בקיץ(. זאת על

שוב ליצור בריכה בעלת מפלסים שונים . חמהותית בין בריכות קבע ובין בריכות עונתיות

ובעלת גדות מתונות ורחבות. המפלסים השונים והגדות המתונות מהווים נישות שונות 

 סות ע"י צמחים ובע"ח שונים.המאוכל
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לצורך הגברת המודעות והעלת ערך הגן, אנו ממליצים להציב שילוט בסמוך לחלק  •

בוטאני(. כמו כן מומלץ להציב שילוט  מהמינים, עם שם המין ומידע כללי עליו )כמו בגן

 כללי עם מידע על הפרוייקט ועל בתי הגידול השונים. 

את פרוייקט זה ניתן ומומלץ לבצע בשיתוף הקהילה בדגש על ילדים ונוער. לצורך זה ניתן  •

כמו כן, בגן כורזין אביב והסביבה" של החברה להגנת הטבע. -לגייס את "קהילת תל

שגבול השיפוט בין שתי כיוון ריית רמת גן, ישיתוף פעולה עם עקיימת האפשרות לבצע 

עירוני גם בחילופי זרעים -כדאי לשקול שיתוף פעולה בין הערים חוצה את גן כורזין.

וצמחייה בין גבעות הכורכר של גבעתיים ורמת גן, ובכך להפחית את החשש לסחף גנטי 

 זו מחייבת ליווי אקולוגי מתאים.באוכלוסיות השרידיות בגבעות השונות. כמובן שפעולה 

 עלים בגן כורזין-עירית צרתו שלוםעל רקע מצפור  חלוק שעיר :27תמונה 
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 15. עופות וקינון בגבעתיים3.6

 

 חזה )מימין(, תור מצוי )משמאל(-: אדום28תמונה 

 

 רקע. 3.6.1

 והצומח.ארץ ישראל יושבת באזור ייחודי מבחינת המגוון הביולוגי שלה, עולם החי 

האזור הפליארקטי, הכולל את -בין אזורים שונים: מצפון תישראל יושבת בצומת אקלימי

שני אזורים טרופיים: האזור -האזורים הממוזגים והקרים של אירופה ואסיה, מדרום וממזרח

הים התיכון  -ממערב. היבשת ההודית-ולל את אפריקה ותתהאתיופי והאזור האוריינטלי, הכ

שונים. כל אלו יוצרים כאן מגוון בתי גידול ותנאים מאוד שונים זה מזה  המושפע מזרמים

 המאפשרים קיום של מערכות טבעיות מגוונות וייחודיות שיש לשמר אותן.

אזור מישור החוף הדרומי מתאפיין ע"י מספר רכסי כורכר מאורכים ומקבילים לחוף ובניהם 

עקב נמצא בסיכון  ולקרקעות החמרה קרקעות חמרה. הצומח והחי הייחודי לגבעות הכורכר

פיתוח רב ובנייה רבה באזורים אלו. גבעתיים נבנתה בין שתי גבעות כורכר ברכסים אלו וכיום 

  ., גבעת קוזלובסקינשארה בה שארית של גבעה אחת בלבד

עופות הם אורגניזמים בעלי יכולת תנועה מרחבית יוצאת דופן, דבר המשנה באופן מובחן את 

רחבית שלהם לעומת אורגניזמים קרקעיים אחרים בעלי יכולת תנועה קרקעית התפיסה המ

למשל( דורשים כתמים  גבעות כורכרומוגבלת יותר. רוב העופות המתמחים בבית גידול מסוים )

גדולים יחסית של בית הגידול המתאים, ופגיעה בגודל הכתם ובאיכותו יביאו לנטישת הכתם 

משום כך כתמים מופרעים )הן מבחינת גודל הכתם והן מבחינת ולחיפוש אחר כתם מתאים יותר. 

איכותו( לרוב לא יכילו אוכלוסיות של מיני עופות מתמחים, ומינים אלה לעתים יוחלפו ע"י מינים 

   .כוללניים וסיננטרופיים )מלווי אדם(

 שיטות העבודה. 3.6.2

ן הסקר התבצע כולו בשטחים גבעתיים סגורה מכל צדדיה בערים אחרות ושטחה בנוי בצפיפות לכ

 ,בלב בנייה עירונית ובעיקר בפארקים חצרות שיכונים וגינות קהילתיות וכן בשטח הטבעי האחרון

 .גבעת קוזלובסקי

                                                           
 יצחק כהן 15
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 עושר המינים בדגש על מינים רגישים וייחודיים. נבחןבסקר זה 

בהן  עיר על ידי הליכה בשעות הבוקר המוקדמותבשונים האתרים ה וסקרנבמסגרת העבודה 

כל האתרים נבדקו לארוך כל עונות השנה ובעיקר באפריל אז מתחילת  פעילות העופות מוגברת,

תשומת לב מיוחדת לפעילות קינון של המינים  הופנתהכמו כן עונת הקינון של הציפורים. 

 דה נעשה ע"י צפייה במשקפת והאזנה לקולות הציפורים.וב. העהעשויים לדגור באזור

 ל עיקריים בגבעתיים: בתי גידו9טבלה 

 אפיון בית הגידול בית הגידול

גבעות כורכר טבעיות בהן נשמר הרכב הצומח המקורי והייחודי לאזור.  משארי כורכר

חיית רותם המדבר וקידה שעירה ושטחים יצומח המורכב ברובו מש

 .סף קיימים בשטח מצוקים אופיינייםניהם. בנויעשבוניים ב

פארקים אינטנסיביים 

 ייםמודרנ

עצי נוי, ברובם הגדול לא מקומיים, הנטועים בצפיפות נמוכה עד 

בינונית. עם תשתית של שבילים, מדשאות וערוגות בהן קיים גינון 

 אינטנסיבי.  

עצים ותיקים הנטועים בצפיפות בינונית עד גבוהה. בחלקם תשתית של  חצרות שיכונים

ני, בעיקר צמחי מדשאות וגינון אינטנסיבי ובחלקם צומח מעזבה עשבו

 בר.

עצים ותיקים, הנטועים בצפיפות בינונית עד גבוהה, עם אחוז גבוה של   פארקים ותיקים

עצים מקומיים ותשתית של שבילים ומדשאות. לעיתים קרובות קיימות 

ת בשוליהם ולעיתים קיימים אזורים לא מגוננים עם ושיחיות מפותח

 עשבוניים מקומיים.

גינה  /חקלאות זעירה

 יתקהילת

מעובד באופן ידני הנקרא "גינה קהילתית". בתוך גן ציבורי  שטח קטן

צמחי מאכל, תבלין ומעט צמחי נוי.  -ובו מגוון רב של צמחי תועלת

בחלקן נשתלו מיני בר מקומיים ו/או נדירים. הגינה מאופיינת בשפע 

 פריחה ברוב חודשי השנה.

 

, מספר מינים מקננים שם ,"נשמרו הוא "גבעת קוזלובסקיעיקרי בו המקום ה -משארי הכורכר

ראש, בז מצוי, תור מצוי ועוד. כמו כן מקום זה חשוב מאוד -העיקריים שבהם: סבכי שחור

 לציפורים נודדות מכיוון שהוא השטח הפתוח היחיד שנשאר בלב העיר הבנויה.
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 : משאר כורכר בגבעת קוזלובסקי29תמונה 

 

 

 מינים כוללניים מלווי אדם. פארקים אשר בהם מקננים רק -פארקים מודרניים

 אינטנסיבי, פארק גבעתיים-: גינון מודרני30תמונה 

 

 

 מקומות קינון של מינים מלווי אדם כגון שחרור, בולבול, צופית ונקר סורי. -חצרות שיכונים

 : חצר בשיכון כ"ג31תמונה 
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בתי גידול כגון אלו פארקים בעלי ערך רב מכיוון שבהם נמצאים בדר"כ מספר  -פארקים ותיקים

 שיחיות צומח א"י עצים בוגרים ועוד.

 השניה הי: גן העלי32תמונה 

 

 

מקום חשוב למינים הגינות הקהילתיות בגבעתיים מהוות  -/גינה קהילתיתחקלאות זעירה

כדלק  ו, אשר הציפורים הנודדות משתמשות ב(חרקים ופירותנודדים, כיוון שהשטח עשיר במזון )

 להמשך מסע הנדידה. 

 רבקה : גן33תמונה 
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 ממצאים עיקריים. 3.6.3

-מיני עופות: יציבים, מקייצים, חורפים ונודדים, מתוכם כ 62בסה"כ נצפו  במסגרת הסקר הכולל

עיקר המינים השתייכו לסדרת ציפורי השיר, בעוד יתר . מינים מקננים או בעלי פוטנציאל לקנן 30

מופיעה בנספח לפרק זה. מתוך  המינים השתייכו למגוון סדרות אחרות. רשימת המינים המלאה

 ראויים לציון המינים הבאים: ,שנצפוכלל מיני העופות 

זהו מין אשר לפי מספר קריטריונים נמצא בסכנת הכחדה  -אדום" )מין אדום"מין שרקרק מצוי: 

ציפור של אזורים פתוחים עם עצים פזורים. מקנן בארצנו, בונה מחילה בסלע רך. בארץ  ממשית(. 

ר באזורי כורכר ומצוקים חוליים. ציפור אשר התמעטה מאוד בשנים האחרונות עקב נפוץ בעיק

 צימצום בבתי גידול מתאימים. בגבעת קוזלובסקי נמצאו מספר מחילות של שרקרקים מצויים.

פתוחים עם שיחים ועצים פזורים, נמצא פעמים רבות סביב -מין של שטחים סמי תור מצוי:

, וגם מהרס אזורי תחום תפוצתובל קשה מצייד בלתי חוקי ברחבי יישובים ואף מקנן בתוכם. סו

ברחבי גבעתיים בעיקר בפארקים הותיקים חיות מתאימים. אוכלוסייה יפה למדי מקננת 

 בהם יש שפע של עצים בוגרים המתאים לקינון התור. ,ובחצרות השיכונים

ות לאזורים מיושבים. אוכלת ציפור יפיפייה של שולי החורש ושדות בור ונכנסת פעמים רב חוחית:

 .בעיקר זרעי קוצים. בחמישים השנים האחרונות נפגעה מאוד עקב הרס בתי גידול וציד נרחב

 שם יש מקומות מתאימים לקינונה. ,בגבעתיים היא נמצאת בעיקר בגן רבקה ובגן חיל האוויר

שחר ים ויוצא למגיע אלינו בתחילת האביב ומקנן באזורים מיושב .מקייץ בארצנו סיס חומות:

הסיס אוכל חרקים מעופפים רבים ביום ובכך נחשב למדביר ביולוגי  .באזורים פתוחים לטרף

 ,. הסיס מקנן בסדקים קטנים בקירות ומצוקים כדוגמת פתחי אוורור ארגזי תריס ועודאיכותי

על גג  ם.ולכן קל מאוד להכניסו לקנן ע"י בניית תיבות קינון ייעודיות אשר נמצאות על גגות מבני

בית ספר כצנלסון ברחוב הכנסת פינת רחוב המעיין נבנו מספר תיבות קינון שיועדו למשוך את 

 הסיסים לקנן בהן.

הינשוף הוא דורס לילי אשר מזונו החביב הוא מכרסמים קטנים, הוא נחשב למדביר  ינשוף עצים:

של ינשופים בבית  למכרסמים. הינשוף מקנן בקינים ישנים של עורבים. נמצא קינון 2מספר 

מתאים לקינון של עורבים , דבר ההקברות נחלת יצחק, שם יש שפע של עצים בוגרים וצפופים

 ולינשופים.

תיכוני. ציפור זו מהווה מרכיב חשוב וחיוני -: ציפור המאפיינת את החורש היםראש-שחור סבכי

היא נמצאה רק בחורש, היא גם אינדיקאטור מעולה להבנת בריאותו של החורש. בגבעתיים 

וגן חיל  רחבה של צומח ארץ ישראלי כדוגמת גבעת קוזלובסקיבאזורים בהם הייתה שיחייה 

 האוויר.
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 : מיני העופות המקננים שנצפו במהלך הסקר והסטאטוס שלהם:10 טבלה

 מיני ציפורים מקננות, כדלקמן: 30כפי שצוין למעלה, במהלך הסקר נצפו 

 רותהע סטטוס סיכון סדרה שם המין

  LC שיר-ציפורי שת-בולבול צהוב
  LC יום-דורסי בז מצוי
  NT כחלאים דוכיפת

  LC שיר-ציפורי דרור הבית
 מין פולש LC תוכיים דררה

.מין פולש משגשג ביותר בגבעתיים LC ציפורי שיר זרזיר בורמזי  

מין שהתמעט מאוד בישראל בעיקר בשל  NT שיר-ציפורי חוחית

.ם פתוחיםצייד ואבדן שטחי  

 יונאים יונת בית

 

 
  LC דורסי לילה ינשוף עצים
  LC שיר-ציפורי ירגזי מצוי

  LC שיר-ציפורי ירקון

  NT כחלאים לבן חזה

 מין פולש LC שיר-ציפורי מאיינה מצויה

  LC דורסי יום נץ מצוי
  LC נקראים נקר סורי

 מין מתפרץ LC שיר-ציפורי ראש-סבכי שחור

  LC סיסאים סיס חומות

  LC שיר-ציפורי סנונית הרפתות
  LC שיר-ציפורי עורב אפור

  LC שיר-ציפורי עורבני
  LC שיר-ציפורי פשוש
  LC שיר-ציפורי צופית
  LC יונאים צוצלת
  LC שיר-ציפורי קאק

  LC שיר-ציפורי שחרור

  LC דורסי לילה שעיר מצוי

.בסכנת הכחדה VU כחלאים שרקרק מצוי אדום"" ןמי  

.ד בעשורים האחרוניםמין שהתמעט מא NT יונאים תור מצוי  
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 רותהע סטטוס סיכון סדרה שם המין

  LC יונאים תור צווארון
  NT יום-דורסי תנשמת

 

 מקרא סימולי הסטאטוסים בטבלה:

 סימול סטאטוס פירוש סטאטוס
חסר מידע: מין שקיים מידע שאינו מספק בכדי לקבוע את גורמי הסיכון 

 DD עבורו
נו שרוי בסיכון חמור ומעריכים שלא יהיה בסיכון בעתיד לא בסיכון: מין שאי

 LC הקרוב.
בסיכון נמוך: מין שבמצבו הנוכחי אינו נכלל באחת מקטגוריות הסיכון 

 VU. NT-החמור, אך מצבו עלול להגיע בעתיד הקרוב ל
עתידו בסכנה: עדויות מצביעות על כך שהמין חשוף לסיכון של הכחדה בבר, 

 VU (.30%ה בעשור הבא )יתית בגודל האוכלוסיצפויה ירידה משמעו
בסכנת הכחדה: עדויות מצביעות על כך שהמין חשוף לסיכון חמור של הכחדה 

 EN (.50%בבר, צפויה ירידה משמעותית מאוד בעשור הבא )
 

 : מיני עופות המקננים בתחומי הסקר לפי בתי הגידול השונים:11טבלה 

 מינים מקננים בית גידול

 רכרמשארי כו

שת, בז מצוי, דוכיפת, ירגזי  מצוי, ירקון, חוחית, -בולבול צהוב

ראש, עורבני, פשוש, -לבן חזה, נקר סורי, נץ מצוי, סבכי שחור

 .צופית, צוצלת, שחרור, שרקרק מצוי, תור מצוי ותור צווארון

 מודרניים יםפארקים אינטנסיבי
ורב שת, דרור בית, יונת בית, מאיינה מצויה,ע-בולבול צהוב

 אפור, צופית וצוצלת.

 חצרות שיכונים

שת, דוכיפת, דרור בית, דררה, זרזיר בורמזי, -בולבול צהוב

יונת בית, ירגזי מצוי, ירקון, מאיינה מצויה, נקר סורי, סיס 

ת, שחרור, תור חומות, עורב אפור, עורבני, פשוש, צופית, צוצל

 מצוי ותור צווארון.

 פארקים ותיקים

 

, דוכיפת, דרור בית, דררה, זרזיר בורמזי, שת-בולבול צהוב

חוחית, יונת בית, ינשוף עצים, ירגזי מצוי, ירקון, מאיינה 

ראש, סיס חומות, עורב -מצויה, נץ מצוי, נקר סורי, סבכי שחור

אפור, עורבני, פשוש, צופית, צוצלת, שחרור, שעיר מצוי, תור 

 .מצוי, תור צווארון ותנשמת

 .ית, פשוש, צופית ושחרורדרור ב גינות קהילתיות
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 : עושר מינים מקננים לפי פוליגון ואתרי קינון נבחרים10מפה 
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 עושר מיני עופות לפי פוליגון: 11מפה 

 

 

 דיון. 3.6.4

ניכר כי חלה גבעתיים, עופות הדוגרים במרחב העבודה זו נותנת תמונה כוללת על מספר מיני 

, מה שהביא לנטישת המרחב ע"י שבתוך העירודיות פגיעה משמעותית במערכות הטבעיות הייח

מיני עופות רבים במהלך העשורים האחרונים, והחלפתם ע"י מינים מתפרצים וסתגלניים הבאים 

. לתהליכי הפיתוח השפעה ישירה ועקיפה על המערכות הטבעיות במרחב, הן ע"י פגיעה במקומם
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ני על המערכות הטבעיות סביבו. בניגוד הן ע"י קיטוען בהשפעות המרחב העירווישירה במערכות, 

למחלקות אחרות כגון זוחלים או מכרסמים, העשויים לשרוד בצפיפויות אוכלוסייה נמוכות מאד 

גם בכתמים קטנים ומקוטעים, עופות מתמחים לרוב נעלמים מכתמים בהם התנאים לא 

 אופטימליים.

כורכר ושטחים פתוחים בגבעתיים לא נשארו קינוני מינים של שטחי מהתוצאות ניתן לראות כי 

ות רבה של תמעטזנב, סבכי קוצים, כחל ועוד. וכן יש ה-כדוגמת: שיחנית קטנה, חמריה חלודת

ים זאת מכיוון שהשטח הטבעי היחידי שנשאר בגבעתי .אחריםראש ו-שרקרק מצוי, סבכי שחור

 מדי בשביל לתת מענה לעופות אלו. הוא גבעת קוזלובסקי והוא קטן

הם מינים פולשים  םא חשוב שהתגלה בסקר הוא כי העופות הנפוצים ביותר בגבעתייעוד ממצ

 פוגעים מאוד באוכלוסיית המינים מינים אלוכדוגמת: מאיינה מצויה, זרזיר בורמזי ודררה. 

בורמזי טורפים גוזלים של דרור בית, ירגזי מצוי, ירקון, המקומיים. מאיינה מצויה וזרזיר 

ד. וכן הם משתלטים על קינים של מקנני חורים כדוגמת: נקר סורי, ירגזי, שחרור, תור מצוי ועו

 דרור בית, ודוכיפת. 

כיפה ועורב אפור פוגעים קשה באוכלוסיות של -גם מינים מתפרצים מקומיים כמו עורבני שחור

 ציפורי שיר קטנות אחרות בכך שהם טורפים את גוזליהם.

ה מקורית ללא צמחייה פולשת נמצאו קינונים של צמחייו ב הבשטח שנשאר ,בגבעת קוזלובסקי

חשיבות גדולה מאוד בתקופת נדידת הציפורים בסתיו  ה זו ישמינים מקומיים בלבד. לגבע

ובאביב, מכיוון שזה השטח הטבעי הגדול ביותר בגבעתיים, ולכן לשם מגיעות רוב הציפורים 

 עיר.הנודדות שעוברות ב

ן רב של מינים וזאת הודות לכמות צמחייה מקומית רבה בשטחי הפארקים הוותיקים נמצא מגוו

עצים פזורים בצפיפות נמוכה  ,שיחיות א"י ,ומגוונת ומגוון רחב של בתי גידול )חורשות אורנים

 ועוד.( כל אחד מבתי גידול אלו מתאים למינים אחרים של עופות ולכן המגוון בשטחים אלו רב.

  :על מגוון המינים והם ניתן לראות כי יש שני פרמטרים המשפיעים

 א. גודל השטח הפתוח. 

 ב. מגוון בתי הגידול שבו.

 בואבל אם השטח גדול ללא מגוון בתי גידול אין  ,ככל שהשטח יותר גדול יש בו יותר מיני מקננים

גם אם השטח  ,שכאשר יש מגוון בתי גידול אותרל עלייה משמעותית במגוון המינים. כמו כן ניתן

 ן מינים רחב יחסית.מגוו קיים ,קטן

 

 סיכום. 3.6.5

עבודה זאת מראה תמונה עדכנית וכוללת של מצב העופות בעיר גבעתיים, וכן מציעה מספר 

 שפע המינים. להגדלתמגוון המינים בעיר וכן  להעשרתהמלצות 

אין בעבודה זאת בדיקה מפורטת של כל שטח ושטח אלא רק תמונה כללית. ככלל, בכל פיתוח 

אי לשפר את תנבמטרה ים פתוחים בעיר יש לבצע תוכנית פרטנית לאותו תא שטח תשתיות בשטח

 נמצאת בעיר.השטח לטובת אוכלוסיית העופות ה

מבחינת שמירה על ערכי הטבע ובתי הגידול  טוב בהרבהבמעט השקעה ומאמץ ניתן להגיע למצב 

 יר.בע איםיותר למגוון העופות הנמצבהמתאימים 

מינים מקננים. מספר נאה יחסית לגודל השטחים  30ני עופות מתוכם מי 62נצפו  בסקר הנוכחי

טפל להמשיך לעל שטח גבעת קוזלובסקי בצורה טבעית ו שמורלחשוב נמצאים בעיר. ההפתוחים 
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 הוגן העלייה השניי רפארקים כדוגמת גן חיל האווי חשוב ליצור עודשיטה הכחלחלה שבו. ב

 שבהם יש מספר רב של בתי גידול.

 

( ובז מצוי )גבעת , ע"ש שלום קופטששלום)מצפור גרון -: דוחל שחור34 תמונה

 קוזלובסקי(

 
 

 

 המלצות. 3.6.6

 ,כדי להעשיר את המגוון הביולוגי ולשמור על המינים המקומיים יש לפעול בצורה אקטיבית

 על הקיים. הרבנוסף לשמי

פולשים ח המיני הצומ שלשיטתי בגבעת קוזלובסקי מומלץ להמשיך לטפל בביעור  •

לטעת באופן יזום צמחייה מקומית בדגש על  ם מוצעבמקומ. השיטה הכחלחלהובייחוד 

יש לשמור גם על שטח שבו יוכלו לגדול צמחים  אך רותם המדבר וקידה שעירה,שיחיית 

 .זאתיחידת שטח  כושר הנשיאה של ניתן למקסם אתבכך שנתיים. -חד

, תיקים(ו)בדומה לפארקים הו בתי גידולליצור בפארקים הקיימים מספר רב של  מומלץ •

בצורה האפקטיבית  אלו תורמות שיחיות -בדגש על שיחיות המורכבות מצומח מקומי

 .משמעותי באופן ביותר להעלאת מגוון המינים

למינים מקומיים  תתיבות קינון ייעודיו בבתי הגידול הרלוונטים בעיר,להוסיף  מומלץ •

ימנעו דחיקה וטריפת גוזלים  אלודרורי בית. יס חומות וזי, דוכיפת, בז מצוי, סכגון: ירג

 ע"י מינים פולשים ומינים מתפרצים.

בגינות הקהילתיות נצפתה בעונות הנדידה פעילות רבה של ציפורים נודדות. זאת הודות  •

אלו. דבר  יש מקום לטפח גינות .לכמות רבה של חרקים אשר נמשכים לפריחה בגינות
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דבר אשר  ,א הפעילות החברתית והחינוכית המתקיימת בהןמשמעותי נוסף בגינות הו

ובסביבתן גינות . כמו כן ניתן להוסיף ביכול להוות כר לפעילות בנושא הצפרות והקינון

 תיבות קינון.

כגון: שיזף מצוי,  ,מושכת ציפוריםף לגינון העירוני צמחייה מקומית/מסורתית יש להוסי •

 המסטיק ותות שחור.תבור, אלת האלון 
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  16גבעתיים יפרפר. 3.7

 

 . אתרי הסקר3.7.1

 – 18/3/15ובאביב:   7/11/14הסקר נערך בגבעתיים בשתי יציאות לשטח בשני תאריכים בסתיו: 

 .אתרים אשר נבחרו ע"י מזמין הסקר 9עונות שיא הפעילות של הפרפרים. בסקר נדגמו 

בוגרים שנצפו בכל אתר סוקרים תוך כדי הליכה בשטח ורישום הפרפרים ה 2הסקר נערך ע"י 

 דיגום.

 

גן קטן ומוזנח למראה, רובו שטחי כורכר חשופים עם צמחיית גן קרית המורה הינו  שיכון ילין:

 שוליים גננית.

 : גן גדול ומטופח, חציו מדשאות נרחבות וחציו מוצל ע"י אורנים.גן חיל האוויר

 ה מוקד משיכה לפרפרים.: גן גדול ומטופח, חלקו מוקדש לגינה קהילתית המהווגן רבקה

: פארק גדול ומטופח ברובו, כולל אדניות נרחבות, משטחי דשא וחלקה של פארק גבעתיים

 צמחיית בר.

: השטח כולל מעט מאוד )יחסית( צמחייה, רוב הפרפרים שנצפו הם אלו בית קברות נחלת יצחק

רים הוא החלקה שחלפו באזור אבל לא עצרו בו. השטח היחיד שעשוי להוות אתר משיכה לפרפ

 יותר בגינון. ההעשיר ,הצבאית של בית הקברות

: חציה רחבה מוצלת מאוד וחצייה גן קהילתי. השטח המוצל אינו מתאים לפרפרים גינת פטאי

וניראה שהשטח הקטן המוקדש לגינה הקהילתית אינו מספיק גדול לתמוך באוכלוסית קבע של 

 פרפרים.

 חייה טבעית שרידית ושוליים מגוננים מעט. : גבעת כורכר עם צמגבעת קוזולובסקי

: גן מטופח, אך נראה שעקב כמות העצים )חציו מוצל מאוד( והצמחיה הגננית גן העליה השנייה

 שאינם מתאימים לפרפרים, תורמים לעוני הפרפרים בו. ’במקום

 : שטח בר קטנטן עם צמחייה מקומית שרידית ושולים מגוננים. נראה שעקבגן פועלי הרכבת

אינו מסוגל לכלכל אוכלסיית פרפרים קבועה ורוב המינים שנצפו בו הם כאלו  , הואשטחו הקטן

ראה שזו עשוייה להגביר את הסקר הוקמה באתר גינה קהילתית, ונשחולפים במקום. במהלך 

 משיכת הפרפרים לאתר.

 

 תוצאות. 3.7.2

 להלן. 12מינים של פרפרים, כמפורט בטבלה  12בסקר נצפו 

 

                                                           
 די מיקרורובוטיקס בע"מ 4 16
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 פעה שנצפו בגבעתייםימיני פרפרים וש: 12טבלה 

 שם מדעי שם עברי

סה"כ 

 פרטים

 Papilio machaon 1 סנונית נאה-זנב

 Pieris brassica 9 לבנין הכרוב

 Pieris rapae 14 לבנין הצנון

 Anaphaeis aurota 1 לבנין משויש

 Euchloe belemia 7 פסים-לבנין ירוק

 Colias croceus 1 לבנין התלתן

 Catopsilia florella 14 לבנין הכאסיה

 Vanessa atalanta 5 נימפית הסרפד

 Vanessa cardui 9 נימפית החורשף

 Lampides boeticus 1 כחליל האפון

 Leptotes pirithous 65 כחליל האספסת

 Zizeeria karsandra 12 כחליל הקוטב

 סה"כ
 

139 
 

  



95 
 

 באתרי הדיגום : עושר מיני פרפרים ושפע הפרטים4גרף 

 

 
 

 דיון. 3.7.3

 

במהלך הסקר בלט העדר פונדקאים בגינות השונות, דבר שתורם לעוני פאונת הפרפרים בעיר. רוב 

פונדקאים )לבנין הצנון, לבנין הכרוב ונימפית -המינים שניצפו בסקר הם מינים פלסטיים מרובי

אחרים מוצאים פונדקאים  החורשף( המסוגלים לקיים אוכלוסייה באזורים עירוניים. מינים

בדמות צמחי תרבות )כאסיה סוככנית ללבנין הכאסיה ועפרית הכף לכחליל האספסת( או 

מין  פונדקאים שהם צמחי מעזבות )מיני סרפד לנימפית הסרפד, מיני ארכובית לכחליל הקוטב(.

הגדלים  פסים הוא מין עונתי נפוץ המצליח למצוא פונדקאים בין צמחי הבר-לבנין ירוק –אחד 

, לבנין משויש ולבנין התלתן הם מינים נפוצים החולפים נאה סנונית-בשולי העיר. המינים זנב

בעיר אך מתקשים למצוא פונדקאים מתאימים, לכן אינם מקיימים אוכלוסית קבע והופעתם 

ספורדית. החריג היחיד שאת הופעתו הבודדת קשה לנו להסביר הוא כחליל האפון, שהינו מין 

 בעל כושר נדידה הניזון ממגוון גדול של פרפרניים. נפוץ, 

 

פרטים: גן רבקה וגבעת בבחינת אתרי הדיגום, שני אתרים בולטים בעושר המינים ושפע ה

 קוזולובסקי.

 

הנמצאת בתוך  ,את העושר בגן רבקה ניתן להסביר בקיומה של הגינה הקהילתית. בגינה קטנה זו

ומכאן עושר  ,ם את הפרפרים כפונדקאים ומקורות צוףהגן הגדול, נשתלו צמחים רבים המשמשי

 הפרפרים בה.
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גבעת קוזולובסקי היא גבעת כורכר עם צמחייה טבעית. השילוב של אזור גבוה )אליו מעפילים 

מקור צוף מהווה מוקד כפרפרים( וצמחייה טבעית )בשטח גדול מספיק( המשמשת כפונדקאית ו

 ם עבורם. יים הכמעט סטריליבניגוד לאזורים הסמוכ ,משיכה לפרפרים

 

 המלצות. 3.7.4

 

 לפי פוליגון שימור פרפרים : המלצות13טבלה 

 

 המלצה שם פוליגון מספר פוליגון

 .ושיקום בית הגידול הטבעי הגנה על השטח מהרס גבעת קוזולובסקי 1

 .הגברת השימוש בצמחיה תומכת פרפרים גן העליה השנייה 2

שטח. בגינה הקהילתית איסור על שימוש הגנה על ה גן פועלי הרכבת 5

בקוטלי חרקים. בגינון הסמוך להגביר שימוש 

 .בפונדקאים

המשך השימוש כגינה קהילתית ואם אפשר הגבלה או  גינת פטאי 10

 .איסור על שימוש בקוטלי חרקים

בשל אופי המקום לא ניתן לישם המלצות של שתילת  בית קברות נחלת יצחק 12

 .פונדקאים

שתילת פונדקאים ושמירה על החלקה של צמחיית  ארק גבעתייםפ 15

 .בר

 .הגברת השימוש בצמחים תומכי פרפרים בשטח הגן גן רבקה 26

 .מתאימים פונדקאים שתילת גן חיל האוויר 23

מתאימים תוך שמירה של משטחי  פונדקאים שתילת שיכון ילין 24

 .צמחי הבר העונתיים הגדלים הגן

 

 המלצות כלליות

 

חיזוק אוכלוסיית הפרפרים ע"י שתילת צמחי בר ותרבות המשמשים את הפרפרים  •

כפונדקאים ומקורות צוף בגנים הציבוריים והגברת מודעות התושבים לשתילתם בגינות 

 (.6-5ים , נספחרשימת צמחים מומלצים וראהפרטיות )
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להציב שילוט הגברת מודעות התושבים לפרפרי גבעתיים ולחשיבות השמירה עליהם. ניתן  •

שטח בגינות הציבוריות עם מידע ותמונות של פרפרים שנצפו בגן. ניתן להעביר פעילויות 

 ספר בנושא פרפרים בגבעתיים.-חינוכיות לגנים ובתי

איסור על שימוש בקוטלי חרקים בשטחים באתרי הטבע שהוגדרו בסקר הנוכחי  •

 (.1-24)פוליגונים 

 

 

 לי חשיבות לפרפרים( מופיעים בנספחים.*נתוני התצפיות )פרפרים וצמחים בע
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 לסקר פרפרים אזורי הדיגום :12מפה 
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 צילומי פרפרים מהסקר: 35 תמונה

 

  

 סנונית נאה )זחל(-זנב כחליל האספסת

    

 לבנין הצנון לבנין הכרוב

  

 נימפית הסרפד נימפית החורשף
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 17גבעתייםבזוחלים . 3.8

 

 רקע. 3.8.1

מיני זוחלים  100-ם מהווים מרכיב חשוב במערכת האקולוגית.  בישראל קיימים למעלה מזוחלי

בעלי תפוצה שונה. זוחלים מאכלסים כמעט כל בית גידול טבעי בארץ ונוכחותם נקבעת משילוב 

של מספר גורמים כדוגמת תנאי אקלים, כיסוי צומח ואבנים, זמינות מזון וכו'. בשנים האחרונות 

ית מיני הזוחלים בארץ נהיה רגיש בעקבות העלייה בצפיפות האוכלוסייה מצבם של מרב

  (.,Prevelotsky & Dolev 2002והצטמצמות השטחים הפתוחים )

חיים במספר אתרים ברחבי העיר גבעתיים, לצורך בדיקת מצאי -בסקר זה בוצע דיגום זוחלים ודו

 מינים בתחומי העיר.

 עבודה שיטות. 3.8.2

 איסוף הנתונים

בכל אתר  (.36תמונה ) גבעתיים העיר ברחבי אתרים 6-ב חיים-ודו זוחלים נדגמו 22.05.15 תאריךב

בוצע טרנסקט )חתך( על ידי שני סוקרים. תצפיות של עקבות ונשלים שהוגדרו לרמת המין נרשמו 

גם הן. תצפיות של סוקרים מצוותים אחרים )סוקרי עופות וצומח( באתרי דיגום זוחלים הוספו 

 הן לנתונים.גם 

 אנליזה

 מספר המינים שנמצאו בכל אתר. -( Sלנתונים שנאספו נבדק מדד עושר מינים )

 

 הזוחליםאתרי דיגום  :36תמונה 

  

 השנייה-גן העלייה גבעת קוזלובסקי

                                                           
 יונתן ורונסקי.לק, בהשתתפות יעל או 17
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 מצפור שלום גן כורזין

  

 האוויר-גן חיל קופת חוליםשיכון 

 

 

 תוצאות. 3.8.3

 (.37תמונה ו 4-3ים , נספח5גרף ) אתרים בגבעתיים במספר חיים-ודו ליםזוח נמצאו הסקר במהלך

חיים. עושר המינים הגבוה ביותר נמצא בגבעת -מיני זוחלים ומין אחד של דו 9סה"כ נמצאו 

מינים ובמצפור שלום נמצא רק מין  2מינים(. בגן כורזין וגן העלייה השנייה נמצאו  8קוזלובסקי )

 לא נמצאו זוחלים. קופת חוליםשיכון ויר וואחד. בגן חיל הא
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 חיים בגבעתיים בחלוקה לאתרים-ודועושר מיני זוחלים  -5גרף 

 

 

 התוצאות ניתוח

במסגרת הסקר נמצאו זוחלים במספר אתרים בעיר גבעתיים. מרבית הזוחלים נמצאו בגבעת 

קם אף לא מינים. בשאר האתרים נמצא מספר מועט של זוחלים ובחל 8קוזלובסקי, בה נמצאו 

נמצאו כלל זוחלים. בגן כורזין שני מיני הזוחלים נמצאו בשטח פתוח סמוך להיכל יהדות ווהלין. 

 בגן עצמו, באזור המדשאות ומתקני המשחקים לא נמצאו זוחלים. 

 Testudo(.צב יבשה מצוי )3מינים הנתונים בדרגות שונות של סכנת הכחדה )נספח  2בסקר נמצאו 

graecaו בסכנה, נמצא בגבעת קוזלובסקי וקרפדה ירוקה )(, מין שעתידPseudepidalea 

variabilis הנמצאת בסכנת הכחדה, נמצאה בבריכת מים בגן העלייה השניה יחד עם דגי נוי. דגי ,)

נוי לרוב טורפים את הראשנים של הקרפדה ובכך פוגעים ברבייה של המין, ולכן יש להוציאם 

 מבריכות המים. 

 

ערך רק במהלך יום אחד קיים קושי להעיד על מצבם של הזוחלים בעיר. למרות מכיוון שהסקר נ

זאת ניכר שבשטחים הפתוחים הטבעיים מספר מיני הזוחלים רב יותר. במצפור שלום ובשטח 

ייתכן בשל היותם בית גידול מופר.  ,הפתוח בסמוך לגן כורזין נמצאו מינים מעטים של זוחלים

ם אלו יכולים להיות בית גידול פוטנציאלי לזוחלים ויש לשקול למרות המיעוט בממצאים, שטחי

 .את שיקומם
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 סיכום. 3.8.4

העיר גבעתיים מאופיינת בצפיפות אוכלוסין גבוהה ובמיעוט שטחים טבעיים. גבעת קוזלובסקי 

מהווה כיום את השטח הטבעי הגדול ביותר בעיר ובה גם נמצאו מינים רבים של זוחלים. במהלך 

שני מינים הנתונים בסכנת הכחדה ויש לשמור על בית הגידול בו נמצאו. במצפור  הסקר נמצאו

שלום ושטח פתוח הסמוך לגן כורזין נמצאו מעט מינים, אך אתרים אלו מהווים בית גידול 

 פוטנציאלי לזוחלים ויש לבצע בהם שיקום.

 המלצות. 3.8.5

גבעתיים  העיר בתחומי נוספות מים בבריכות חיים-דו של מסודר דיגום לבצע מומלץ •

 .חיים-ולבצע מעקב אחר הרבייה בבריכות בהן נמצאו דו

 יש להוציא את דגי הנוי מהבריכה בגן העלייה השניה.  •

יש לשמור על השטחים הטבעיים הפתוחים בעיר ובמיוחד לשמור על גבעת קוזלובסקי,  •

 בה נמצאו מינים רבים של זוחלים.

 רוך טווח של זוחלים ברחבי העיר גבעתיים. מומלץ לבצע סקר מעמיק יותר וניטור א •

 מומלץ לבצע שיקום אקולוגי בשטחים הפתוחים במצפור שלום ובסמוך לגן כורזין.  •

 

 זוחלים בגבעתיים. :37תמונה 

  

 נחושית עינונית עם זנב קטוע בגבעת קוזלובסקי. צב מצוי בגבעת קוזלובסקי.
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תיכונית צעירה בגבעת קוזלובסקי. -קית יםזי נשל של זעמן שחור בגבעת קוזלובסקי.

 )צילום: יצחק כהן(

 

 

 18גבעתייםב. יונקים 3.9

לא בוצע סקר ייעודי של תצפיות ביונקים. עם זאת, נאספו במהלך הסקר תצפיות ע"י הסוקרים 

הייעודיים נתונים אלו מאפשרים לנו לבנות רשימת מצאי חלקית של מיני היונקים המתקיימים 

 וב.בתחומי הייש

 

  בגבעתייםהמינים שנצפו . 3.9.1

 

 וגבעת קוזלובסקי. בגן חיל האוויר -(Erinaceus concolor) קיפוד מצוי

בעל תפריט מגוון הכולל: חלזונות, פרוקי רגליים )כולל ארסיים(, נחשים, ביצים, גוזלי עופות 

פשטות היישובים תיכוני אך עם הת-ומזון מהצומח. בעבר הקיפוד המצוי היה נפוץ רק באזור הים

הוא הרחיב את תפוצתו דרומה. לעיתים תוך כדי דחיקת מיני הקיפודים האחרים. היות ולקיפוד 

המצוי תפריט מגוון הוא מסתדר טוב בגינות ציבוריות בהן יש צמחייה שיכולה לשמש לו כמסתור 

 .(1987טוב -)מנדלסון & יוםלשעות היום 

 

 במספר פוליגונים שונים. -, תלוליות(rgiSpalax ehrenbe) חולד

חום. החולד ניזון בעיקר -מכרסם בעל מבנה גוף גלילי, שרירי המכוסה פרווה קטיפתית בצבע אפור

מאברי אגירה תת קרקעיים של צמחים )בקעות, בצלים ושורשים מעובים( אך לקראת ההמלטה 

ו מתחת לפני האדמה ואת העדות נקבת החולד ניזונה גם מעשב ירוק. החולד מקיים את רוב חיי

לקיומו ניתן לראות בעיקר ע"י התלוליות שהוא משאיר אחריו בעת פינוי האדמה מחפירותיו 

 .(1993; שלמון 1987טוב -)מנדלסון & יום

 

 גבעת קוזלובסקי. -(עקבות, Hystrix indica) דרבן

מכרסם גדול )הגדול במכרסמי הארץ( הניזון באופן טבעי מפקעות, בצלים וקני שורש הדרבן הוא 

של צמחים. סביב יושבי אדם וחקלאות הם ניזונים מגזעי עצים, ירקות ופירות וכן גם מכרסמים 

. בעת שיחור המזון, דרבנים חופרים מים וכך מהווים מזיק חקלאיצינורות השקייה ע"מ להשיג 

( Microhabitatבקרקע ולכן נחשבים כמין "מהנדס סביבה" בכך שהם יוצרים תתי בתי גידול )

 (1987טוב -)מנדלסון & יוםשונים התומכים בהתבססות מיני צומח. 

 . 

 קוזלובסקי. גבעת-עקבות( ,Herpestes ichneumon) נמייה

                                                           
 עידן טלמון, החברה להגנת הטבע. 18
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ממגוון מזונות מהחי וכן גם פירות וירקות. בין היתר  הניזונ נמייהטורף קטן ממשפחת הגחניים. ה

הנוכח באזור וחסינה בפני ארסו  (Vipera palaestinae)  הארץ ישראליהצפע מהיא ניזונה גם 

. לעיתים גורמת הנמייה נזקים לחקלאים על (1987טוב -יוםו)מנדלסון   הרבה יותר מבע"ח אחרים

 ידי טריפה מתוך לולים.

 

אך ידוע מסקרים בערים שכנות שיש באזור עטלפים מלפחות  ,גם סקר עטלפים לא נעשה באזור

 מינים שונים:שלושה 

. עטלף פירות הוא מין מלווה אדם המהווה מטרד בגלל שוליים ואשף-רות, עטלפון לבןיעטלף פ

האופן שבו הוא מלשלש על קירות בתים ומכוניות. שני מיני העטלפים האחרים הם אמנם מינים 

 מלווי אדם אך הם נמנים עם עטלפים החרקים ובכך תורמים רבות בוויסות אוכלוסיות חרקים

 ליליים כגון יתושים.

 

מיני יונקים אלו משגשגים בקרבת ואפילו בתוך יישובי אדם ועל כן ניתן לצפות בהם בגינות ואתרי 

אף אחד מבעלי החיים שצולמו אינו מוגדר כמין בסכנת טבע עירוני הנמצאים בתחום העיר. 

 . (2002)שלמון הכחדה 

 

 המלצות. 3.9.2

 על מנת לשמר את המינים שנצפו בעת ביצוע הסקר  יש:

 ולשמור על אופי צומח טבעי בשטח גדול ככל האפשר במקומות בהם הוא מצוי )רא •

פרק "טיפוסי צומח מוכללים"(. צמחייה עשבונית או רב שנתית צפופה מהווה מסתור 

עבור בע"ח אלו וכן גם מקור מזון בין אם בצורה ראשונית לצמחונים או משנית עבור 

 הטורפים. 

יוכל הדרבן לחפור את מחילותיו והחולד את  לשמור על שטחי קרקע חשופה בהם •

 תלוליותיו.

 לשמור על רמת סניטציה גבוהה ע"י פחים חסיני נבירה ופינויים בצורה תדירה. •

לשמור על שטחי העיר נקיים מחומרי הדברה העלולים להזיק, בין היתר, לכל מי  •

 שניזון מחרקים.

יש להשתמש קן, במקרים בהם ישנו הכרח להאיר שביל או מת-הגבלת התאורה •

 °90( וכן הקפדה על התקנתם ב Cut-offתאורה בעלי פיזור מוגבל )בגופי 

לקרקע/כביש/מדרכה. סוג הנורות המומלץ ביותר הוא מסוג נורות נתרן בלחץ 

 . (2008לידר גבוה )נ.ל.ג., 
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שהושארה בשטח לצורך האכלת כל מתוך קופסה אוצעיר קיפוד מצוי : 38תמונה 

 חתולי רחוב

 

בשטח לצורך האכלת  שהושארו: קיפוד מצוי צעיר אוכל מתוך שאריות זבל 39תמונה 

 חתולי רחוב 
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 19תתכנוני ירה. סק3.10

 

על מנת לקבל תמונה כוללת על אתרי הטבע העירוניים, נסקרו ייעודי הקרקע ברמות התכנון 

השונות: תכניות מתאר ארציות )תמ"אות( שיש להן השפעות על היבטים סביבתיים, תכנית מתאר 

רות ותכניות מתאר מקומיות הנמצאות בהליכי , תכניות מתאר מקומיות מאוש5מחוזית )תמ"מ( 

 תכנון. ממצאים אלו נמצאים בכל כרטסת אתר.
בפרק זה, נסקור באופן כללי את התמ"אות שהוזכרו בכרטסות, אשר יש להן השפעה על היבטים 

סביבתיים בשטחה של העיר גבעתיים ונציג את ההיבטים הרלוונטיים לעיר. בנוסף, נסקור באופן 

, ואת ההיבטים הרלוונטיים מהפריסה הכוללת של 5בטים הרלוונטיים מתמ"מ כללי את ההי

 ייעודי הקרקע העירוניים.

 

 סקירת תמ"אות. 3.10.1

 (.2005תמ"א משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור )התוכנית מאושרת משנת : 35תמ"א 

וד דופן, צמ-הוראות התוכנית מתייחסות לשלושה נושאים עיקריים: פיתוח ברצף לבניה קיימת

 שמירה על רצף שטחים פתוחים וצפיפות נטו למגורים.

 

 (2)תשריט המרקמים, גליון מס'  35אזור גבעתיים בתמ"א : 13מפה 

 
 

ההתייחסות לעיר גבעתיים היא במסגרת ההתייחסות למרקמים עירוניים. הוראות התמ"א 

אש או במקביל יובטחו קובעות כי למרקם העירוני יכוון עיקר הפיתוח של שימושי הקרקע, ומר

, מושתת על יתרונות עירוני קומפקטיהתשתיות הדרושות. במרקם מסוג זה הפיתוח יהיה ברובו 

לגודל תוך כדי הבטחת שטחים פתוחים עירוניים ובינעירוניים לצורכי ציבור, ושמירה על שטחים 

 ומסדרונות המיועדים לתשתית לטווח הארוך.

 יח"ד לדונם נטו.  10-20 -בעיר מוגדרת בתמ"א ל טווח צפיפות נטו ממוצעת למגורים •

 בגבולה הדרומי והמערבי של העיר מסומנים עורקי תחבורה ומחלפים. •
                                                           

 עמית מנדלסון 19



108 
 

 35תשריט הנחיות סביבתיות, תמ"א : 14מפה 

 
 

 :35סביבתית גבוהה עפ"י תשריט הנחיות סביבתיות, תמ"א -אזורים עם רגישות נופית

 סביבתית גבוהה.-פיתלא הוגדרו בעיר שטחים בעלי רגישות נו •

שטח העיר מופיע כשטח שימור משאבי מים )מופיע במפה כקווים כחולים מקוטעים( ועל  •

פיו, מוסד התכנון חייב לשקול את הצורך בקביעת הוראות בדבר חידור מי נגר עיליים. כל 

תכנית מקומית בשטח זה שלדעת מוסד תכנון עלולה לגרום לזיהום מי תהום, תלווה 

 הידרולוגית ובהוראות למניעת הפגיעה במי תהום.בחוות דעת 
 

)מאושרת משנת  תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע, ושמורות נוף: 8תמ"א 

1981.) 

מטרת התוכנית היא לאתר שטחים המיועדים לשמש כגנים לאומיים, שמורות טבע או 

 .8שמורות נוף. במרחב גבעתיים אין שטחים הנכללים בתמ"א 

 

 (.1995)מאושרת משנת  תכנית מתאר ארצית ליער ולייעור :22"א תמ

מטרות התוכנית הן להגדיר ולקבוע את שטחי היער הקיים והשטח המיועד לייעור, לקבוע כי 

פעולות הייעור תבוצענה תוך שמירה על המגוון הנופי של הארץ, והתחשבות בדמותן של יחידות 

הנחיות וההוראות להכנתן ואישורן של תכניות הנוף השונות והמרחב הפתוח, לקבוע את ה

מפורטות ליערות מוצעים, לקבוע היתרים, הגבלות ואיסורים לגבי שימושי הקרקע בשטחים 

המיוערים או המיועדים לייעור ולקבוע את היחסים בין התכנית לבין תכניות ושימושי קרקע 

 אחרים.

 א מסומנים יערות.על פי תשריט התוכנית, בתחום העיר גבעתיים ובקרבתה ל

 

 תכניות מתאר ארציות העוסקות בתשתיות:

 

 (.1976: תכנית מתאר ארצית לדרכים  )מאושרת משנת 3תמ"א 

 מטרת התכנית היא התווית השלב הראשון של רשת הדרכים במדינה. 

 ( הגובלים בקצה העיר גבעתיים.20בתמ"א זו נכלל גם תוואי "נתיבי איילון" )כביש 
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 (.1986למסילות ברזל )מאושרת משנת  תמ"א -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 ושיקום נוף שנפגע אגב בניית המסילה.

 לת הברזל לאורך נתיבי איילון.בתמ"א זו מסומנת מסי

( מתייחסת למערכת הסעת המונים במטרופולין ת"א. 4/א/23תמ"א חדשה ומעודכנת יותר )תמ"א 

"הקו  –גוריון -בתוכנית זו נכלל קו רכבת בתחום העיר גבעתיים )לאורך דרך רבין ורחוב בן

מנגד, התוכנית מבטלת  הצהוב"( וקו נוסף בגבולה הדרומי של העיר )"הקו הסגול" בדרך השלום(.

 תוואים מאושרים קודמים העוברים ברחובות כצנלסון ועליית הנוער.

 
 . 23פריסת הדרכים בתמ"א : 15מפה 
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  4/א/23פריסת הדרכים בתמ"א : 16מפה 

 
 

 (.1988תכנית מתאר ארצית לבתי עלמין )מאושרת משנת : 19תמ"א 

מטרופוליניים. בתשריט -מין אזורייםמטרת התכנית היא הקצאת מקומות קבורה בבתי על

 תוכנית זו מסומן בית הקברות נחלת יצחק כבית קברות קיים.

 

 19פריסת בתי הקברות באזור גבעתיים בתמ"א : 17מפה 

 
 

 (.2003תכנית מתאר ארצית למשק המים )ביוב( )מאושרת משנת : 34תמ"א 

, תוך שמירה על בריאות מטרת התכנית היא התווית פתרון לנושא השפכים במדינת ישראל

הציבור, איכות הסביבה, איכות מים עיליים לרבות נחלים, מי תהום, שטחים פתוחים, חקלאות 

 וערכי טבע ונוף, ומתן משקל לשיקולים של יעילות כלכלית.

, אין בגבעתיים קווי ביוב מרכזיים, אולם יש מובל ביוב קיים העובר לאורך נחל 34עפ"י תמ"א 

 גבול העיר.איילון, בקרבת 
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 אזור גבעתיים  –, משק המים )ביוב( 34תשריט תמ"א : 18מפה 

 
 

 

 

 (.2006לניקוז ונחלים )מאושרת משנת  -משולבת למשק המים  3/ב/34תמ"א 
מטרות התכנית: הבטחת המשך קיומם ותפקודם של נחלים וסביבתם, הן לצורך שיקום, שימור 

מוקדים לפעילויות נופש ופנאי, כל אלו עם הבטחת ופיתוח ערכי נוף, אקולוגיה ותרבות והן כ

 תפקודם כעורקי ניקוז ופשטי הצפה להולכת מים ולצמצום נזקי סחף והצפות הנגרמים מנגר עילי.

אמצעים למימוש: קביעת הוראות לשימושי קרקע בתחום העורק, בשטחים הסמוכים לו ובשפטי 

( 3סביבתו. תשריט התמ"א )גיליון מספר ההצפה. קביעת הנחלים שלגביהם יוכנו תכניות לנחל ו

 מציג את אזור השרון ומישור החוף והשטח הרלוונטי לאזור גבעתיים.

 

 גבעתיים  –, משק המים )ערוצי נחלים וניקוז( 3/ב/34תשריט תמ"א : 19מפה 

 
 

 נחל איילון, המשיק לקצה העיר, מוגדר כעורק ניקוז ראשי.
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החדרה, העשרה והגנה על מי  מים עיליים,, איגום 2/ב/34תשריט תמ"א : 20מפה 

 גבעתיים  -התהום

 
 

 

אזורים רגישים  -מפת אזורי פגיעות מי תהום, מסומנים בוורוד  -2.1כפי שניתן לראות בגיליון 

להחדרת נגר עילי. בנוסף, גבעתיים מסומנת בשטח א' המוגדר כאזור עם פגיעות מי תהום גבוהה. 

לשטחים חדירי מים במגמה לאפשר  15%כולל יוותרו לפחות באזורים אלו מתוך שטח המגרש ה

 כמות גדולה ככל הניתן של מי נגר עילי וחילחולם לתת הקרקע בגבול המגרש. 

 

     (.2005לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה )מאושרת משנת  38תמ"א 

ני רעידות אדמה. לשם עמידותם בפ 413ע"פ התכנית מבנים חדשים חייבים לעמוד בתקן ישראלי 

נועדה לאפשר חיזוק מבנים קיימים שלא נבנו על פי התקן על מנת לשפר עמידותם בפני  38תמ"א 

רעידות אדמה. הוראות התמ"א קובעות את המסגרת הסטטוטורית שתאפשר מתן היתרי בניה 

מכוחה, וכן מציעה תמריצים שיעודדו את החיזוק ויאפשרו אותו מבחינה כלכלית. זאת תוך 

 מירה על איזון בין הצורך לחיזוק ומימונו ובין שיקולים עירוניים רחבים אחרים. ש

 

 תכניות מתאר מחוזיות 3.10.2

 (.2010למחוז ת"א )מאושרת משנת  5תמ"מ 

התמ"מ נועדה להבטיח את המשך תפקודו היעיל של מטרופולין תל אביב, ומחוז תל אביב בכללו, 

ת, תוך טיפוח ופיתוח איכות חיים עירונית גבוהה לכל כמוליך הכלכלה הלאומית וכמרכז תרבו

תושביו. מטרותיה של התכנית הן חיזוק מרכזיות מחוז ת"א בתחומי הכלכלה, התעסוקה, 

המסחר, התרבות והבידור ומיתון הירידה היחסית של מרכזיות המחוז בתחום המגורים. כמו כן 

קיבולת וקביעת תנאים -רבות מעודדת התוכנית עירוב שימושים, פיתוח מערכות תחבורה

 ותמריצים לחידוש ערים ומרקמים עירוניים בנויים.
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 כולל גבולות העיר גבעתיים 5תשריט ייעודי קרקע בתמ"מ : 21מפה 

תחום  –גבול שיפוט העיר, כחול  –בית קברות, תכלת  –אזור פיתוח עירוני, צהוב מפוספס ירוק  -מקרא:  כתום

תוואי  –אזור תעסוקה משני, קו סגול  –אזור תעסוקה מטרופוליני, ורוד  –, סגול בהיר מגבלת ציפורים סביב נתב"ג

אזור מוטה תחבורה  –דרכים, רשת קווים לבנים  –(, אדום 4/א/23/א' )בוטל בתמ"א 23רכבת קלה עפ"י תמ"א 

 ציבורית. 

 
 

 מגוריםכאזור עירוני בדגש מגדיר את כל תחום העיר  5תשריט ייעודי הקרקע של תמ"מ  •

)מסומן בצבע כתום(, המוגדר כשטח המיועד לפיתוח עירוני על פי תכנית מתאר מקומית. 

באזור עירוני בדגש מגורים יותרו השימושים שלהלן: מגורים, מוסדות ציבור לסוגיהם 

מסחר, משרדים, שירותי הסעדה,  –ושטחים פתוחים. מותרים שימושים נוספים 

רכזי תחבורה ותחנות רכבת. לא יותר שימוש תעשייה מלונאות, מתקני ספורט ונופש, מ

 מכל סוג שהוא.

מערב גבעתיים. באזור זה -)מסומן בצבע סגול בהיר( מסומן בצפון אזור מע"ר מטרופוליני •

יותרו שימושים כגון: משרדים, מסחר, שירותי ציבור, מוסדות ציבור ותרבות. שימושים 

מלונאות, מגורים, שירותי בידור  נוספים כוללים שטחים פתוחים, מרכזי ספורט,

 והסעדה, מרכזי תחבורה ותחנות רכבת. 

)מסומן בצבע ורוד( מסומן בדרום גבעתיים. באזור זה השימושים  אזור תעסוקה משני •

הראשיים הינם משרדים, מסחר ומלאכה. שימושים משניים כוללים מוסדות ציבור 

רותי בידור והסעדה, מרכזי ושטחים פתוחים, מרכזי ספורט, מלונאות, מגורים, שי

 תחבורה ותחנות רכבת.

לבתי עלמין ומוגדר כי  19)מסומן בצהוב מפוספס( יחולו הוראות תמ"א  בית עלמיןבשטח  •

 יושם דגש על ניצול מרבי של הקרקע ובכלל זה קבורה בקומות.

 

 לתמ"מ מצורפים שני תשריטים מנחים נוספים.
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 על רקע גבולות העיר גבעתיים 5יות תמ"מ תשריט תשתיות והשפעות סביבת: 22מפה 

אתר לפינוי, טיפול  –אזור רגיש להחדרת נגר עילי למי התהום, משולש ירוק  –גבול שיפוט העיר, ורוד  –מקרא: תכלת 

 ושיקום.

 
 

במפה זו מסומן אתר לפינוי, טיפול ושיקום בשטחו של מתקן תע"ש הישן בנחלת יצחק, בסמיכות 

 עתיים.לגבול שיפוט העיר גב

 

 על רקע גבולות העיר גבעתיים 5תשריט תחבורה תמ"מ : 23מפה 

 –דרך אזורית, אדום עבה  –(, אדום דק 4/א/23קו רכבת )בוטל בתמ"א  –גבול שיפוט העיר, סגול  –מקרא: תכלת 

 דרך ראשית.

 

ל ראוי לציין כי דרך יצחק רבין מסומנת במפה זו, וחוצצת בין שניים מאתרי הטבע הגדולים ש

 פארק גבעתיים וגן רבקה. –גבעתיים 
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 תכניות מתאר מקומיות/ מפורטות 3.10.3

 

בכל כרטסת אתר שנבדק, מצוינות תכניות המתאר המקומיות המאושרות, מספרן ויעודי הקרקע 

 המאושרים בהן ובנוסף, מצוינות תכניות מקומיות עתידיות בתחום האתר, במידה וקיימות. 

  

 אתרי טבע עירוניים בגבעתיים –ייעודי קרקע . 3.10.4

 

 ייעודי קרקע באתרי הטבע העירוניים: 14 טבלה

ל"אזור עירוני בדגש מגורים" למעט בית הקברות נחלת יצחק )בית  5הערה: כל האתרים מיועדים בתמ"מ 

 קברות קיים(.

תכניות מקומיות  GIS -ייעוד קרקע ב שם האתר מס'

 מאושרות

תכניות מקומיות 

 עתידיות

1 

עת גב

 קוזלובסקי

בצפון: בנייני ציבור. 

במרכז ובדרום: 

ודרך  2מגורים א' 

מאושרת. שלוחה 

מגורים  –מערבית 

 ב'.

 מתאר) 53/גב תוכנית

 למבני שטח -( גבעתיים

 '.א מגורים ואזור ציבור

הוגשה תוכנית בנייה 

שנדחתה בוועדה 

 המחוזית.

2 
גן העלייה 

 השנייה

הרוב: שצ"פ. בצפון: 

 .מלונאות ונופש

 מתאר) 53/גב תוכנית

ואזור  פ"שצ -( גבעתיים

 .מלונאות

 

מצפור  3

 שלום
 מתאר) 53/גב תוכנית שטח ציבורי פתוח.

 .פ"שצ -( גבעתיים

 

פועלי  4

 הרכבת

בנייני  – 147ח/ תוכנית בנייני ציבור.

 ציבור.

 

5 

 שיכון לביא

אזור מגורים ב'. 

מערב שצ"פ -בצפון

 קטן.

 מתאר) 53/גב תוכנית

מגורים.  -(םגבעתיי

שצ"פ  – 84תוכנית גב/

 קטן.

הוגשה תוכנית בנייה 

שנדחתה בוועדה 

 המחוזית.

 פועלי גינת 6

 - הרכבת

 בריכת

 המים

, פס 2מגורים א' 

 שצ"פ בצפון.

 מתאר) 53/גב תוכנית

 אזור -( גבעתיים

 '.א מגורים
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שביל  7

"שדרות 

 אפיקים"

 מתאר) 53/גב תוכנית רצועת שצ"פ.

 .פ"שצ -( גבעתיים

 

8 

 גן הזיכרון

 מתאר) 53/גב תוכנית שצ"פ קיים.

. פ"שצ -( גבעתיים

 270/גב תוכניות

 את מרחיבות 356/וגב

 .פ"השצ

 

9 

גן מאיר 

 ויקטור

. 2מגורים א'  –הרוב 

חלקים קטנים שצ"פ 

 ובנייני ציבור.

 מתאר) 53/גב תוכנית

'. א מגורים -( גבעתיים

מוסיפה  331/גב תוכנית

 .פתוח ציבורי שטח

 

10 

 גינת פטאי

בנייני ציבור, שצ"פ 

 זעיר.

 מתאר) 53/גב תוכנית

 '.א מגורים -( גבעתיים

 

11 

 גן הבנים

 מתאר) 53/גב תוכנית שצ"פ.

 .פ"שצ -( גבעתיים

 

12 

בית קברות 

 נחלת יצחק

 מתאר) 53/גב תוכנית בית קברות קיים.

 קברות בית -( גבעתיים

 .קיים

 

גן שדה  13

 בוקר

 מתאר) 53/גב תוכנית שצ"פ.

 .פ"שצ -( גבעתיים

 

14 

 ריינס דרום

מגורים מיוחד ובנייני 

 ציבור.

 א/ 281/ גב תוכנית

 שטח -( 1987 אושרה)

 וחנייה פתוח פרטי

 .פרטית

 

15 

פארק 

 גבעתיים

שצ"פ קיים, בנייני 

 ציבור.

 א/ 281/ גב תוכנית

 רוב -( 1987 אושרה)

 עם, פ"שצ השטח

 מגרש" של כתמים

 .יבורצ ובנייני" מיוחד

 

16 

 גן רבקה

שצ"פ קיים, בנייני 

 ציבור.

 מתאר) 53/גב תוכנית

 פ"שצ -( גבעתיים

 שונים בגבולות)

 מהקיים מהותית

 המזרחיים השוליים

 ציבור למבני מיועדים

 503-0200071 בתוכנית

 הדיון לאחר נמצאת)
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 השוליים(. בשטח

 מיועדים הצפוניים

/ גב בתוכנית פ"לשצ

 (.1987 אושרה) א/ 281

 (.תנגדויותבה

17 

 גן שטיצר

שצ"פ קיים, בנייני 

 ציבור.

 מתאר) 53/גב תוכנית

 ואזור פ"שצ -( גבעתיים

 '.ג מגורים

 

18 

 גן כורזין

שצ"פ קיים, בנייני 

ציבור, מגורים מיוחד 

 ג'.

 מתאר) 53/גב תוכנית

, פ"שצ -( גבעתיים

 ושטח ציבור בנייני

 .מסחרי

 

19 

גן ילדי 

 הגנים

שצ"פ קיים, בנייני 

 ציבור, מגורים ג'.

רצועת שצ"פ ואזור 

 מגורים.

 נכלל השטח עיקר

 503-0128629 בתוכנית

. התעסוקה לאזור

 את מייעדת זו תוכנית

 עם) פ"לשצ השטח רוב

 בחלק קל צמצום

(, כביש לטובת הדרומי

 אותו מרחיבה ואף

 התעשייה אזור לכיוון

 התוכנית. הקיים

 שלב לאחר נמצאת

 בהתנגדויות הדיון

 למתן שרהאו וטרם

 השוליים. תוקף

 השטח של המערביים

-503 בתוכנית נכללים

 מתחם 0204412

, התוכנית. ההסתדרות

 בתהליכי הנמצאת

, מתקדמים אישור

 לדרך זה אזור מייעדת

 ציבור מבני, גישה

 .קטן פ"ושצ

שיכון כ"ג  20

 דרום
 מתאר) 53/גב תוכנית מגורים ג'.

 מגורים ג'. –( גבעתיים

 503-0204412 תוכנית

, ההסתדרות מתחם
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 בתהליכי הנמצאת

, מתקדמים אישור

 השטח את מייעדת

 '.ד למגורים

21 

שיכון כ"ג 

 צפון

 מתאר) 53/גב תוכנית מגורים ג'.

 מגורים ג'. –( גבעתיים

 503-0204412 תוכנית

, ההסתדרות מתחם

 בתהליכי הנמצאת

, מתקדמים אישור

 השטח את מייעדת

 '.ד למגורים

22 

 שיכון ילין

ים א' )הרוב(, מגור

 שצ"פ קיים.

 מתאר) 53/גב תוכנית

 אזור -( גבעתיים

 ומגרש' א מגורים

 .ציבור לבנייני

 

גן חיל  23

 האוויר
שצ"פ קיים, מגורים 

 מיוחד.

)מתאר  53תוכנית גב/

 שצ"פ. -גבעתיים( 

 

24 

קופת שיכון 

 חולים

מגורים ב', שצ"פ 

 קיים.

 

 

 

 מתאר) 53/גב תוכנית

 ורואז פ"שצ -( גבעתיים

 '. ב מגורים

, לשטח ומצפון בצמוד

 503-0277228 תוכנית

 בתהליכי הנמצאת

 שטח ומייעדת הפקדה

-פינוי' )ד למגורים

 (.בינוי

 

 

 

 יםטחים פתוחים בגבעתיסקר שהתייחסות ל. 3.11 

( שם דגש על שטחים ציבוריים פתוחים 2013סקר שטחים פתוחים בגבעתיים )גוטהלף וכרמל, 

דונם ומעלה. לעומת  1.5משמשים בפועל כשצ"פ(, מגודל סף מינימאלי של סטטוטוריים )או ה

, רובם זאת, סקר הטבע העירוני שם דגש על שטחים בעלי פוטנציאל לקיום ערכי טבע מקומיים

. קיימת חפיפה גבוהה בין שני הנושאים, בשל הפיתוח האינטנסיבי דונם ומעלה 3 -מגודל סף של כ

ים רק כאשר הם יועדו סטטוטורית כשטח פתוח. עם זאת, החפיפה שהותיר לרוב שטחים לא בנוי

 אינה מוחלטת.

 

באופן כללי, בכל מקום בו יש אתר טבע עירוני שאינו מיועד סטטוטורית כשצ"פ, אנו ממליצים 

כרית )גבעת לייעד את השטח כשטח פתוח, ובמיוחד באותם אתרים שמייצגים משארי צמחייה כור

 (.המים בריכת - הרכבת פועלי גינתפועלי הרכבת ו, קוזלובסקי ומורדותיה 
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להלן התייחסות מפורטת לתאי שטח הנדונים בסקר השטחים הפתוחים )מספרי הסעיפים להלן 

 הינם מתוך סקר השטחים הפתוחים(:

 בסקר(: 6.4.3צבי )ס' -מגרשים ריקים למבני ציבור ברח' בן .א

ירוני )ריינס דרום(. ככל הניתן, בסקר הטבע הע 14המגרש הפנוי המזרחי חופף לאתר מס' 

מומלץ לשקם את השטח כאתר טבע עירוני המייצג צמחיית חמרה )להבדיל מצמחיית 

הכורכר בגבעת קוזלובסקי ובמורדותיה(, אפילו כייעוד זמני עד להחלטה על פיתוח קבוע 

 באתר, ושילוב האתר המשוקם בפיתוח העתידי בשטח.

 בסקר(: 6.5.1שלום )ס' שצ"פ במורדות מצפור  .ב

זהו שטח בעל תשתית כורכר, שאמנם לא השתמר במצב מיטבי, אבל חשיבותו הציבורית 

רבה. מומלץ לפתח שטח זה כאתר טבע עירוני המשלים את מכלול גבעת קוזלובסקי, תוך 

 מתן דגש לשימושי קרקע אקסטנסיביים ושחזור מערכות אקולוגיות מקומיות.

 בסקר(: 6.5.2' קופת חולים כללית )ס –שצ"פ המעורר  .ג

שטח זה לא נסקר במסגרת סקר הטבע העירוני )הוא קטן במיוחד(. ככל שיוחלט על 

פיתוח השצ"פ, מומלץ לשלב בו אלמנטים של טבע עירוני )צמחייה מקומית, תיבות קינון 

 וכדומה(.

 בסקר(: 6.5.3רחבת בית הוורד )ס'  .ד

ני בגבעתיים. אנו במצבו הנוכחי, השטח חסר משמעות עבור תשתיות הטבע העירו

 מאמצים את ההמלצות המופיעות בדו"ח.

 בסקר(: 6.5.4רחבת קניון גבעתיים )ס'  .ה

במצבו הנוכחי, השטח חסר משמעות עבור תשתיות הטבע העירוני בגבעתיים. אנו 

 מאמצים את ההמלצות המופיעות בדו"ח.

 בסקר(: 6.6.1גבעת קוזלובסקי )ס'  .ו

ם, ואחד ממשארי הכורכר החשובים ביותר בכל הגבעה הינה אתר הטבע המרכזי בגבעתיי

מחוז ת"א. יש לעשות כל מאמץ לשימור ושיקום הגבעה כאתר טבע עירוני מרכזי, ואף 

 להרחיבה ע"י הבטחת קשר למורדות מצפור שלום ולגן העלייה השנייה.

 בסקר(: 6.6.2מגרש למלונאות ליד גן העלייה השנייה )ס'  .ז

, זהו מגרש פגוע בתשתית כורכר, אולם מקיים ערכי שלוםבדומה לשצ"פ מורדות מצפור 

טבע ייחודיים ברמה העירונית. מומלץ לשלב את השטח במתחם גן העלייה השנייה, 

 כאשר בחלקיו הפחות פגועים יש לשקם ולשחזר מערכות אקולוגיות מקומיות.

 בסקר(: 6.6.3מגרש ברחוב טייבר )ס'  .ח

במסגרת סקר הטבע העירוני. ככל  לאור ממדיו הזעירים של השטח, הוא לא נסקר

שיוחלט על פיתוחו, כדאי לשקול יצירת קשר לבית הקברות נחלת יצחק, אפילו ברמה של 

 פתח מעבר לקיפודים וצבי יבשה. כמו כן, כדאי לשלב גינון בצמחייה מקומית.

 בסקר(: 6.8.3פתיחת מעברים להולכי רגל בבית הקברות נחלת יצחק )ס'  .ט

זו, ועם זאת מוצע לסגור את המעבר דרך בית הקברות בשעות אנו תומכים בהמלצה 

 הלילה, לצמצום הפרעה לבעלי חיים קטנים המנצלים את תחום בית הקברות.

 בסקר(: 6.9.1שדרות אפיקים )ס'  .י
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(. אנו "שדרות אפיקים""שביל  – 7השטח נסקר במסגרת סקר הטבע העירוני )אתר מס' 

וק עירוני, תוך שילוב ערכי טבע עירוני קיימים תומכים בשימור וטיפוח השדרה כציר יר

 והעשרת תשתיות הטבע העירוני באתר.

 בסקר(: 6.9.2שביל אופניים ברחוב ריינס )ס'  .יא

בסקר הטבע העירוני )ריינס דרום(. מומלץ  14תוואי השביל המוצע צמוד לאתר מס' 

 לשלב לאורך השביל גינון בצמחייה מקומית.

 בסקר(: 6.9.4רות )ס' פתיחת שביל מצפון לבית הקב .יב

ככל שיבוצע השביל המוצע, יש לבחון שילוב מעברים לבעלי חיים קטנים בחומת בית 

 הקברות.
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 כלליות . המלצות4

 

 מדיניות המלצות. 4.1

אתרי הטבע והממצאים השונים,  –הטמעת הסקר במערכות התכנון ברמות השונות  .א

וכן  מתאר ובהוראות התכניתשסומנו במסגרת סקר טבע עירוני, יוטמעו בתכנית ה

 בהוראות המרחביות לקבלנים ויזמים שיוצאו ע"י הועדה המקומית.

ממצאי הסקר, אנו ממליצים  לקדם מסמך מדיניות כללית לטבע לאור  –מסמך מדיניות  .ב

עירוני בגבעתיים. תכנית זו תגבש את תפיסת תכנון וניהול המערכות הטבעיות בתחום 

. םחשיבות ורגישות, ופיתוח כלים תכנוניים וסטטוטוריי פי-העיר, דירוג האתרים על

מסמך זה יכלול עקרונות ניהול מקיים שיאפשרו טיפוח המערכת הטבעית במסגרת 

  .הכלים העומדים לרשות עיריית גבעתיים

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

צמודות לאתרים, שיש בהן להשפיע על אתרים אלו ועל אופן טבע עירוניים ובתכניות 

 תפקודם.

המידע בסקר זה מהווה בסיס לביצוע סקרים מפורטים במסגרת הכנת תכניות מפורטות  .ד

באתרי טבע בכל רחבי העיר. הסקר מאפשר ניסוח הנחיות לביצוע תסקיר מפורט וכולל 

 . את נושאים הבסיסיים המחייבים התייחסות במהלך התכנון

מערכת החינוך העירונית הנה צרכן חשוב למידע שבסקר לצורך פיתוח  –חשיפת הסקר  .ה

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

 שימוש מוגבר ואיכותי באתרי הטבע בעיר על ידי תושביה.

הי את אגפי העירייה, שילווה במסגרת כלש –אקולוג/ית עירוני/ית  שימוש בשירותי .ו

שיוביל, יזום וינהל מערך פעולות ממשק בנושאים מגוונים הקשורים לתשתית הטבעית 

בעיר: טיפול במינים פולשים, שיקום בתי גידול, ניהול שטחי הטבע הערכיים בתחום 

העיר והממשק שלהם מול קליטת קהל, סינכרון ותיאום בין אגפי העירייה וגופים נוספים 

 שר את התפקוד המיטבי של השטח וליווי תכנון עירוני בפן האקולוגי.על מנת לאפ

 המלצות אופרטיביות. 4.2

קוזלובסקי: המרחב הכולל את הגבעה, גן העלייה השנייה גבעת תכנון כולל למרחב  .ז

צריך להיחשב כיחידה אקולוגית אחת. תכנון המרחב צריך להבטיח  ,ומצפור שלום

הפתוחים )הן עבור ערכי הטבע והן עבור התושבים קישוריות מרבית בין שטחי הטבע 

למבני ציבור קיימים  והמבקרים( ואף אופציה להגדילם ע"י שימוש חכם ב"גגות ירוקים"

אינו בייעוד ציבורי פתוח ועל כן ייתכן הגבעה שטח מרבית  נכון לימים אלו, .ועתידיים

לשמור את ערכי הצומח מוצע לשקול לשנות את ייעודו על מנת . יקשה את שימורוהדבר ו

 .והחי הייחודיים בו

בינוי(, יש לעודד שימור ושחזור ערכי טבע, -ביוזמות התחדשות עירונית )ובפרט פינוי .ח

בינוי ישמש ליצירתם של -בפרט עצים עתיקים ומשארי כורכר זעירים. מומלץ כי פינוי
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בוסתן  המאפשרים שחזור ערכי טבע מקומיים )עצי ושיחי בר ומיני ,שצ"פים חדשים

זאת בפרט במקומות בהם תוספת שצ"פים יכולה לשפר קישוריות בין (. ישראליים-ארץ

תכנון מסדרון ירוק מפארק גבעתיים לגן העלייה  :לדוגמא, אתרי טבע קיימים בעיר

מסדרון  -בינוי, ובעתיד הרחוק -שימומש בשלבים ע"י הקצאת שטחים בפינוי, השנייה

 .מגבעת קוזלובסקי לנחלת יצחק

ימור מרבי של הנגר העירוני בתחום העיר. כיום למעשה אין בעיר שום נקודה המשמשת ש .ט

וכולו מעמיס על מערכות הניקוז וממשיך לאיילון ולירקון. שינוי האקלים , לאגירת הנגר

צפוי לגרור פרקי גשם קצרים ועוצמתיים יותר מבעבר, ובעיר כמו גבעתיים בה כמעט כל 

יש  המשמעות הינה עומס מוגבר על התשתיות הקיימות.הנגר מגיע למערכות הניקוז 

לשלב בפרויקטי בינוי חדשים הנחיות לבנייה משמרת נגר, ולתכנן בגנים הציבוריים 

שטחים שיוכלו לאגור מים במשך כמה שעות ועד כמה ימים לאחר סופות גשם )אין 

 תוחיםציבוריים פ םטחימדובר על בית גידול לח קבוע, אותו מומלץ להקים רק בש

 (.משמעותיים כגון גן רבקה

בחידוש פניהם של הגנים הציבוריים הקיימים ובתכנון גנים חדשים, רצוי לקיים  .י

. מומלץ להתבסס על צמחים שנתיים-מורכבות מבנית המשלבת עצים, שיחים וחד

 מקומיים האופייניים לכורכר ולחמרה. 

לקיים פעילות להצלת בתוכניות בינוי חדשות באזורים העשירים בשיחייה, מומלץ  .יא

כמו כן, מוצע לשלב הוראות  .שות הטבע והגניםקיפודים לפני הבנייה, בכפוף להנחיות ר

 לשתילת צמחים מקומיים בגינון בתכניות בינוי חדשות.

ניתן ם. בבית הקברות נחלת יצחק, אין לבצע ריצוף בטון בשטחים שלא רוצפו עד היו .יב

ת גיאופיטים אופייניים ברווחים הצרים שבין לשקול זריעת פרחי בר עונתיים ואף שתיל

בדומה לבתי קברות )המצבות, ובכך להעלות את ערכו של המקום לציבור ולטבע המקומי 

המקיים ריכוז של המין ה"אדום" נרקיס סתווי, או בית הקברות  -כרכור -בפרדס חנה 

 (.טרומפלדור בו יש ריכוז יפה של חבצלות

כר זעירים היוצרים לעיתים מצוקים קטנים )מדרגות ברחבי העיר קיימים משארי כור .יג

שניים לערך(, ניתן למצוא אותם גם בשולי הרחוב וגם בתוך הגנים -סלע בגובה של מטר

הציבוריים ואתרי הטבע. יש למפות משארים אלו, לשמרם ולשקם בהם צומח מקומי 

ות שונות אופייני לכורכר. ניתן לשלב במצוקים אלו מגוון צמחי בר הפורחים בעונ

פרחים -ובצבעים שונים, כמו לדוגמא הפרחים שנמצאו בגבעת קוזלובסקי: חבצלת קטנת

אביבי והרדופנין הציצית -חצב סתווני הפורחים בסתיו, מצילות החוף, שום תל-ובן

הפורחים באביב, שום גבוה הפורח בסוף האביב ותחילת הקיץ ודורבנית סגולה הפורחת 

 נותן מידע על הכורכר ועל החי והצומח שבו. בקיץ. מומלץ להציב שילוט ה

שלום אותרו שטחים פתוחים שכיום הם מופרים ומוזנחים. שטחים בגן כורזין ובמצפור  .יד

מחי בר אופייניים לכורכר )מצפור אלו מתאימים לשיקום ויצירת "גני מקלט" קטנים לצ

ם מקומיים שלום(. בגני המקלט ישתלו צמחי, תחתית מצפור שלום( וחמרה )גן כורזין

 שבילי הליכה.    בהם בלבד, יוצב שילוט ויוסדרו 
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 מקורות. 5

 

(. סקר שטחים ציבוריים בגבעתיים. המשרד להגנת הסביבה, משרד 2013גוטהלף, ת. וכרמל, א. )

 הפנים, עיריית גבעתיים והחברה להגנת הטבע.

( ע"י Pancratium parviflorumהפרחים )-(. הפצת הזרעים של החבצלת קטנת1952גליל, י. )

 .1952נמלים. "הטבע והארץ". כרך ט', חוברת ו'. ינואר 

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

 החברה להגנת הטבע.

. הצמחים הפולשים בישראל. העמותה לעידוד וקידום שמירת הטבע 2010מ'. -דרור, ז'-דופור

 כון.במזרח התי

רצויים בישראל. צמחים בעלי פוטנציאל פלישה -. צמחי הנוי הזרים הלא2013מ'. -דרור, ז'-דופור

 במערכות אקולוגיות טבעיות בישראל, מסמך המלצות. המשרד להגנת הסביבה.

, מכון דש"א, החברה להגנת מדריך לתכנון וניהול תשתיות טבע עירוני. 2010האן א. ובלבן ע. 

 הטבע.

 תכנית לאומית למגוון ביולוגי בישראל., 2012נת הסביבה המשרד להג

 . אקולוגיה של הצומח בארץ ישראל, אוניברסיטת ת"א.1982ויזל, י., פולק, ג., כהן, י. 

 נקודות החן של מישור החוף. -. בתי הגידול של הכורכר והחמרה2011 .ט, לבנוני

 ראל והצעות לפתרון. ירושלים.( השלכות אקולוגיות של תאורת כבישים ביש2008לידר, נ. )

 .1-295ישראל. -( יונקים. החי והצומח של ארץ1987מנדלסון, ה. ויום טוב, י. )

(. טבע עירוני ברמת גן. המשרד להגנת 2010נבו, ע. )-מנדלסון, ע., פארן, ל., בירן, ח., ברקאי

 הסביבה, עיריית רמת גן, החברה להגנת הטבע. 

 ירוני הוד השרון. החברה להגנת הטבע.. סקר טבע ע2014ע.  ,מנדלסון

 תיכוני. -. מדריך למיפוי צומח בישראל, חלק הצומח הים2014סבר, נ., לשנר, ה., רמון, א. 

 , הצילו את המינים האדומים. 51. מגזין "פנים", גליון 2010פולק, ג. 

-1998ו"חות . צמחי הבר בישראל, מינים נדירים ובסכנת הכחדה. אטלס מפות וד2002ציונית, ג. 

 . רשות הטבע והגנים, רת"ם.1991

 ( מדריך היונקים בישראל וסימני השדה לנוכחותם. כתר, ירושלים.1993שלמון, ב. )
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( יונקים. הספר האדום של החולייתנים בישראל )בעריכת דולב ע. ופובולצקי א.(. 2002שלמון, ב. )

 . ירושלים.203-282עמודים 

צמחים בסכנת הכחדה בישראל, כרך א'. רשות הטבע  –פר האדום . הס2007שמידע, א. ופולק, ג. 

 והגנים.

. צמחים בסכנת הכחדה בישראל, כרך ב'. רשות הטבע 2011ספיר, א. -שמידע, א., פולק, ג. ופרגמן

 והגנים.
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 נספחים. 6

 

 צמחי בר מומלצים לשילוב בגינון העירוני  :1נספח 

 

 מקרא
 מין "אדום"   

מין שלא אותר במהלך הסקר (מינים מקומיים    

 לים כלולים בסקר)שתו

    

 : צמחי בר מומלצים לגינון במסלע כורכר15טבלה 

       כורכר

 שיח-שיחים ובני עצים
שנתיים -עשבוניים רב

 שנתיים-עשבוניים חד וגיאופיטים

 קחוון פלישתי זקנן שעיר אלת המסטיק שיזף מצוי

 פשתנית יפו מצילות החוף שמשון סגלגל חרוב מצוי

 חסידה תמים-מקור שום גבוה המדבררותם  אלון התבור

 טופח נאה אביבי-שום תל לוענית מצויה  

 חלוק שעיר שום ארדל גבסנית ערבית  

 סב מצוי-זקן שום האבקנים געדה מצויה  

 זעזועית קטנה פרחים-חבצלת קטנת אלקנת הצבעים  

 דורבנית סגולה סתוונית היורה שפה תמים-חד  

 דבקת פלשת עירית גדולה מתנן שעיר  

 קחוונית מצויה חצב מצוי עלים-עקרב עגול-עוקץ  

 קרצף מבורך חטמית זיפנית קורנית מקורקפת  

   הרדופנין הציצית אזוביון דגול  

   חצב יקינתוני-בן לוטם מרווני  

   סחלב קדוש חבלבל החוף  

   מלען ארוך-תלת לוטם שעיר  

   אירוס הארגמן לוטמית ערבית  

   זהבית שרונית טמית דביקהלו  

   נורית אסיה    

   כלנית מצויה    

   צבעוני ההרים    
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 : צמחי בר מומלצים לגינון בקרקעות חמרה16טבלה 

       חמרה

 שנתיים-עשבוניים חד שנתיים וגיאופיטים-עשבוניים רב שיח-שיחים ובני עצים

 שראליי-תלתן ארץ חוחן קרדני אלקנת הצבעים שיזף מצוי

 ישראלי-תורמוס ארץ מצילות מצוייצות אזוביון דגול חרוב מצוי

 תורמוס צהוב עירית נבובה גלונית פלשתית עוזרר קוצני

 רכפה מזרחית חטמית זיפנית לוטם מרווני פיקוס השקמה

 קחוון פלישתי אביבי-שום תל לוטם שעיר פיקוס התאנה

 ישראלית-ציפורנית ארץ שום גבוה   שקד מצוי

 פשתנית יפו שום קצר   אלה אטלנטית

 פרג נחות זהבית שרונית   אלון התבור

 עלים-עירית צרת כלנית מצויה    

 מרסיה יפהפיה צבעוני ההרים    

 חסידה תמים-מקור נורית אסיה    

 טופח נאה      

 זעזועית קטנה      

 ארנבת ביצני-זנב      

 דבקת פלשת      

 הטיפיןשמשונית       

 קרצף מבורך      

 עלים-תורמוס צר      
 

 : צמחי בר מומלצים לגינון בבתי גידול לחים עונתיים17טבלה 

       בית גידול לח עונתי

 שנתיים-עשבוניים חד שנתיים וגיאופיטים-עשבוניים רב שיח-שיחים ובני עצים

 עלים-פשתה צרת סמר מרצעני אברהם מצוי-שיח תמר מצוי

 לשישית מקומטת צפרדע אזמלנית-כף ורד צידוני התאנה פיקוס

 דמסון כוכבני סוף מצוי שוש קוצני  

   שנית מתפתלת    

   סחלב הביצות    

   אשבל הביצות    

   געדת הביצות    

   דוגון ירושלמי    
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 : צמחי בר מומלצים לגינון בבתי גידול לחים קבועים18טבלה 

       בית גידול לח קבוע

 שנתיים-עשבוניים חד שנתיים וגיאופיטים-עשבוניים רב שיח-שיחים ובני עצים

   סמר מחוייץ אברהם מצוי-שיח ערבה מחודדת

 

   כדורן ענף ורד צידוני

   שנית גדולה    

   שנית מתפתלת    

   ערברבה שעירה    

   געדת הביצות    

   אגמון האגם    

   גומא שופע    

   ארכובית צמירה    

   סוף מצוי    

   נהרונית צפה    

   נופר צהוב    

   קרנן טבוע    

   עלה משובל-אלף    

   בוציץ סוככני     

 

 

 מינים "אדומים" ונדירים מומלצים לשתילות השבה ברחבי העיר: 2נספח 

האם נמצא בעבר בשטח  מאפיינים שם המין

 העיר

שיח מאפיר וריחני עם פריחה סגולה יפה,  זוביון דגולא

ידוע בשמו האנגלי "לבנדר". משמש 

 לרפואה.

V 

גיאופיט אנדמי למישור החוף בישראל,  אירוס הארגמן

המשתייך לקבוצת אירוסי ההיכל, מהיפים 

 .והמיוחדים שבצמחי ישראל

V 

 Vאנדמי למישור החוף בישראל -גיאופיט תת זהבית שרונית
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 פרח צהוב ועדין. ,ולבנון

-שנתי, תת-או רב -צמח קוצני עשבוני חד חוחן קרדני

, פריחה אנדמי לישראל ולמישור החוף

 סגולה.

V 

שנתי של קרקעות חוליות, חמרה -עשב חד חסידה תמים-מקור

 .אנדמי לישראל ,וכורכר במישור החוף

 פריחה אביבית סגולה.

V 

כורכר חולי  שנתי של שדות חול,-צמח חד קחוון פלישתי

וחמרה חולית המוגבל בתפוצתו לפלשת 

ולחולות הנגב המערבי. אנדמי לישראל 

. יוצר מרבדי פריחה ולחולות צפון סיני

 אביבית.

V 

שנתי האופייני לקרקעות חמרה -צמח חד שמשונית הטיפין

צמח נדיר  ,חרסיתית במישור החוף

 .ופריפריאלי

V 

רה ושטחי שנתי של קרקעות חמ-עשב חד תורמוס צהוב

יוצר  .חמרה מוברים בשרון ובפלשת-חול

 מרבדי פריחה צהובה מיוחדת.

X 

 V ."אדומים"בפרק מינים נדירים ומידע  ורא אביבי-שום תל

 V ראו מידע בפרק מינים נדירים ו"אדומים". מלען ארוך-תלת

 V ראו מידע בפרק מינים נדירים ו"אדומים". פשתנית יפו

י הפורח באביב המאוחר בצבע גיאופיט ריחנ סחלב קדוש

 . נדיר למדי.ורוד
V 
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 מיני זוחלים בגבעתיים. אינוונטר :3נספח 

סטטוס על פי  שם לטיני שם המין  שם האתר

 הספר האדום

 גבעת קוזלובסקי

 (VUעתידו בסכנה ) Testudo graeca יבשה מצוי-צב .1

 (LCלא בסיכון ) Hemidactylus turcicus שממית בתים .2

 (LCלא בסיכון ) Laudakia stellio חרדון מצוי צפוני .3

 תיכונית-זיקית ים .4
Chamaeleo chamaeleon 

recticrista 
 (LCלא בסיכון )

 (LCלא בסיכון ) Phoenicolacerta lavis לטאה זריזה .5

 (LCלא בסיכון ) Ablepharus kitaibelii חומט גמד .6

7. 
 Chalcides ocellatus נחושית עינונית

ocellatus 
 (LCלא בסיכון )

8. 
 Dolichophis jagularis זעמן שחור

asianus 
 (LCלא בסיכון )

 גן העליה השניה

 (ENבסכנת הכחדה ) Pseudepidalea variabilis קרפדה ירוקה .1

 (LCלא בסיכון ) Laudakia stellio חרדון מצוי צפוני .2

 גן כורזין

 (LCלא בסיכון ) Laudakia stellio חרדון מצוי צפוני .1

 (LCלא בסיכון ) Daboia palaestinae צפע מצוי .2

 (LCלא בסיכון ) Laudakia stellio חרדון מצוי צפוני .1 מצפור שלום

 

 תצפיות נוספות באתרים שלא בוצע בהם דיגום זוחלים מסודר במהלך הסקר.  :4נספח 

סטטוס על פי  שם לטיני שם המין  שם האתר

 ספר האדוםה
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  Phoenicolacerta lavis לטאה זריזה .1 פועלי הרכבת

 פועלי גינת

 בריכת - הרכבת

 המים

  Laudakia stellio חרדון מצוי צפוני .1

  Phoenicolacerta lavis לטאה זריזה .2

 גינת פטאי

  Laudakia stellio חרדון מצוי צפוני .1

 תיכונית-זיקית ים .2
Chamaeleo chamaeleon 

recticrista 

 

 גן הבנים

  Laudakia stellio חרדון מצוי צפוני .1

 תיכונית-זיקית ים .2
Chamaeleo chamaeleon 

recticrista 

 

 

 למשיכת פרפרים צמחים פונדקאים  :5 נספח

 

 הערה פרפרים הקשורים לצמח  שם המין

     צמחי תרבות

 "ל אם אין במשתלותאפשר להשיג מקק לימונית האשחר עלים -אשחר רחב

 גם צמח צוף לבנין תלתן ומיני כחלילים אספסת תרבותית

 גם צמח צוף כחליל אספסת ואפון בוהינית גלפיני

 גם צמח צוף חורשףהמפית ינ פרי-דרדר מאפיר/חשוף

 דשא דורבן/בופלו

הספרית  ,סטירית היבלית

 ללא כיסוח.להשאיר אזורםי /שוליים  שחורה

 בותיתחוטמית זיפנית /תר

הספרית  ,חורשףימפית הנ

   החלמית

 גם צמח צוף בנין הרכפה ולבנין הצנוןל עלים ("ארוגולה")-טוריים צרי

 גם צמח צוף האפון, כחליל הכאסיהבנין ל כאסיה סוככנית

 כובע הנזיר

לבנין הצנון ולבנין לבנין כרוב, 

   הרכפה.

   כחליל האפון לבלב מטפס

   אספסתליל הכחוכחליל האפון  מכנף נאה

 גם צמח צוף צנון לבנין הרכפה והלבנין  כסף")-מללנית ריחנית ("סלסלי

   כחליל האפון סופורה יפנית 

   אספסתכחליל ה עפרית הכף

   הרימון כחליל רימון מצוי
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 הערה פרפרים הקשורים לצמח  שם המין

     צמחי בר

   נימפית הבוצין  בוצין מפורץ

 איסטיס מצוי

כתום כנף המצילתיםי, לבנין 

 גם צמח צוף צנון,הין פסים,לבנ-ירוק

 גם צמח צוף כ.חומעאר ,הכובית והקוטב ארכובית שבטבטית

 חלמית מצויה/מעוג כרתי

הספרית  ,חורשףהנימפית 

 חלמיתה
  

 גם צמח צוף מיני לבנינים חרדל השדה/לבן

 כרוב החוף

צנון, הפסים,לבנין -לבנין ירוק

 גם צמח צוף רכפהלבנין הכרוב ולבנין ה

   חורשףהסרפד ונמפית הנמפית  כתלית יהודה 

 לפתית מצויה

צנון, הפסים,לבנין -לבנין ירוק

 גם צמח צוף רכפהלבנין הכרוב ולבנין ה

   חורשףהסרפד ונמפית הנמפית  מיני סרפד

   כנף המצילתיים-כתום מצלתיים מצויים

 נשרן מ.ש.

הספרית  ,סטירית הטבעת

 עשבספרית השחורה וה
  

   נאה סנונית-זנב פיגם מצוי

 צלף קוצני

ש, לבנין לבנין משוי ,לבנין הצלף

 הצנוןלבנין הכרוב ו
  

   כחליל השברק  שברק מצוי

  נאה סנונית-זנב שומר פשוט

 שלח ספרדי

, הצנוןלבנין פסים, -לבנין ירוק

 גם צמח צוף רכפהלבנין הכרוב ולבנין ה

 גם צמח צוף תלתן וכחלילים הלבנין  תלתן זוחל

   
 צמחי צוף למשיכת פרפרים :6 נספח

 

 הערות  שם המין

   צמחי תרבות

 זעתר ואורגנו)( אזוב מצוי ופשוט

 גם צמח פונדקאי אספסת תרבותית 

 גם צמח פונדקאי בוהינית גלפיני

 עדיפות לזן "גיישה גירל" דורנטה מצויה

 גם צמח פונדקאי פרי-דרדר מאפיר/חשוף

  וידליה תלת אונתית

  אית ורבנה ארגנטינ
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 הערות  שם המין

  אבקן אדום-חד

 גם צמח פונדקאי עלים ("ארוגולה")-טוריים צרי

 גם צמח פונדקאי כאסיה סוככנית

  ליפיה זוחלת

  לנטנה לילכית

  מיני אזוביון 

 גם צמח פונדקאי כסף")-מללנית ריחנית ("סלסלי

  עדעד קנרי

  פנטס אזמלני

 עדיפות לזנים כחולי פרחים רוזמרין רפואי 

 עדיפות לזן התימני הבזיליקום  ריחן

 שיח אברהם מצוי

   צמחי בר 

 גם צמח פונדקאי איסטיס מצוי

 גם צמח פונדקאי ארכובית שבטבטית

 גם צמח פונדקאי חרדל השדה/לבן

 גם צמח פונדקאי כרוב החוף

 גם צמח פונדקאי לפתית מצויה

 גם צמח פונדקאי שלח ספרדי

 גם צמח פונדקאי תלתן זוחל
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 : רשימת תצפיות בפרפרים7 נספח

 

 2014נובמבר  – 1דיגום 

רשימת 
מינים 

 שם רלוונטיים

גן חיל  שיכון ילין

 האוויר

פארק  גן רבקה

 גבעתיים

בית קברות 

 נחלת יצחק

גבעת  גינת פטאי

 קוזולובסקי

גן העלייה 

 השניה

פועלי 

 הרכבת

 סה"כ

 1             1     סנונית נאה-זנב 1

 1               1   לבנין הצנון 1

 1           1       לבנין משויש 1

 11   1 1   7 1 1     לבנין הכאסיה 1

 1             1     נימפית הסרפד 1

 3         1 1 1     נימפית החורשף 1

 1     1             כחליל האפון 1

 59 1 2 1 9 2 4 17 17 6 כחליל האספסת 1

 8 3   3 2           כחליל הקוטב 1

 9 2 2 4 2 3 4 5 2 1 סה"כ מינים 1

 86 4 3 6 11 10 7 21 18 6 סה"כ פרטים 1

1 07/11/2014 09:20 09:40 10:00 10:30 11:00 11:30 11:40 12:10 13:30 
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 2015מרץ  – 2דיגום 

רשימת 
מינים 

 שם רלוונטיים

גן חיל  שיכון ילין

 האוויר

פארק  גן רבקה

 גבעתיים

ת קברות בי

 נחלת יצחק

גבעת  גינת פטאי

 קוזולובסקי

גן העלייה 

 השניה

פועלי 

 הרכבת

 סה"כ

 9   1 3   1   2 2   לבנין הכרוב 1

 13   1 9       3     לבנין הצנון 1

 7     7             פסים-לבנין ירוק 1

 1             1     לבנין התלתן 1

 3         1 1 1     לבנין הכאסיה 1

 4     1   1     1 1 נימפית הסרפד 1

 6 3     1   1 1     נימפית החורשף 1

 6           4     2 כחליל האספסת 1

 4 1         3       כחליל הקוטב 1

 9 2 2 4 1 3 4 5 2 2 סה"כ מינים 1

 53 4 2 20 1 3 9 8 3 3 סה"כ פרטים 1

1 18/03/2015 09:45 10:00 10:40 10:45 11:30 12:00 13:15 12:50 12:30 

  




