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גבעתיים -סקר טבע עירוני   
 
 

 מבנה כרטיסי האתרים
 

 כרטיס האתר מורכב משישה חלקים מרכזיים:

 1 חלק
מידע המתאר את מיקום וסביבת האתר, אפיון השטח והיבטים 

 סביבתיים כגון נגישות, קשר עם אתרים סמוכים תשתיות ומטרדים.

 2 חלק

 מצאי כללי של הצומח והחי באתר, מידע סטטוטורי עפ"י תוכניות

המתאר התקפות ומידע על ממשקי קהילה במרחק מאה מטרים 

 מהאתר )מוסדות חינוך, ציבור וקהילה(.

 תמונות מייצגות של המצאי באתר: פנורמה ופריטים נבחרים. 3 חלק

 4 חלק
פירוט ממצאים מרכזיים, מערכות צומח, קליטת קהל ומטרדים באתר 

 והצגתם על גבי תצלום אוויר.

 החיים שנצפו באתר, לעיתים גולשת מעל לעמוד אחד. רשימת בעלי 5 חלק

 6 חלק

רשימה מלאה של הצמחים שנצפו באתר, כאשר ברשימה הובלטו 

צמחים נדירים, אנדמיים, מוגנים וצמחים פולשים, כיוון שהבלטתם 

יכולה לעודד פעילות לניהול האתר ולשמירתו. גם רשימות אלו גולשות 

 לרוב מעבר לעמוד אחד.
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2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

ם 32.6 דונ

מרי בות: ה מהרחו גישה 
מעלות. וה

מרי. ב ה מזרחית לרחו
שטח:
גבולות:

מרכז. ב מיושר  טח  ם וש מלאכותיי מצוקי כורכר  ט  מע ם  בעה ע ג

מגוון ם  בעית ע ט בשיחייה  מתאפיינת  בעת כורכר ה ג
מתקן ם  טח קיי מרכז הש ב מחייה חד-שנתית.  ם וצ טי גיאופי
טה כחלחלה ם חורש שי בצפונו קיי ם ו מי ד  מגודר של תאגי
בות ם ולו חשי בעתיי בג בעי הגדול  ט טח ה מתקן נוסף. זהו הש ו
מח הייחודי ב החי והצו ם ארצית, זאת עק מית וג מקו ם  בה ג ר
בית בעיר ל בסכנת הכחדה ארצית) והיותו שריד אחרון  (חלקו 

בעות הכורכר. בעי של ג ט הגידול ה

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
בעה.בי"ס גורדון. מוסדר להולכי רגל החוצה את הג ביל עפר לא  ש

מקורות מידע נוספים:
מלען ארוך). ם: קחוון פלשתי, תלת- ב' (ערכי בישראל, כרך  בסכנת הכחדה  ם  מחי ם - צ מן-ספיר, 2011. הספר האדו דע, פולק ופרג מי ש
ט', בע והארץ". כרך  ט ם. "ה מלי ם (Pancratium parviflorum) ע"י נ טנת-הפרחי בצלת ק ם של הח גליל, י. (1952). הפצת הזרעי

ברת ו'. ינואר 1952. חו

גבעת קוזלובסקי
אתר מספר           1

מפגעים:
בי ברח ט  מתפש טה כחלחלה ה מין הפולש שי חורש של ה

בעה. הג

ם גן מכלול יחד ע מ חלק 
ם מצפור שלו העלייה השנייה ו
מרי. ב ה ם רק ע"י רחו מופרדי ה
בעיות ט בעות כורכר  מג מנותק 

אחרות.

קישוריות:
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20

צומח:

תיים סקר טבע עירוני - גבע

מינים אדומים:

רביטן ריסני. במרכז- ש עירה ו ש קידה  שון סגלגל,  שמ של  שלטון רותם המדבר, עם נוכחות גבוהה  שיחייה טבעית ב במפנה המזרחי- 
שבוני טבעי עם הרבה גיאופיטים שיטה כחלחלה בצפון וצומח ע ש  רבי- חור שבוני. במפנה המע שטח מגודר ומופר עם צומח מעזבה ע

בדרום.

קנני שטחים פתוחים וכן מ ש ו של ציפורי חור מגוון רחב 
של מיני מחילות. באתר נמצאים גם מספר מיני זוחלים, ומגוון 
שני מינים "אדומים": קיימים  שנצפו  פרפרים, בין המינים 

שה מצוי. ק מצוי וצב-יב ר ק ר ש

מיני דגל:
קטנת-פרחים רותם המדבר, מצילות החוף, חבצלת 

ת: המלצו
ש שמ שטח ל ש על המינים ה"אדומים"), יעוד ה שטחים הפתוחים באתר: הגנה על החי והצומח הטבעי (בדג של ה קסימלי  שימור מ
קול ש ש ל קומם, ניטור ארוך-טווח. י קומיים אופייניים לכורכר במ שיטה הכחלחלה ונטיעת מינים מ ק עצי ה כאתר טבע עירוני, סילו

רדי. ק שבלולית פי של המין  שבה  ה

ת קוזלובסקי גבע

שתי, תלת-מלען ארוך, בוציץ סוככני קחוון פלי

שטח תוכנית גב/53 (מתאר גבעתיים) - 
למבני ציבור ואזור מגורים א'.

מיני דגל:בעלי חיים:
שבלולית קית,  שה מצוי, זי ק מצוי, בז מצוי, צב-יב ר ק ר ש  

רדי ק פי

תר מספר            1 א

מקרא
ש בצפיפות גבוהה חור

שה גבוהה בצפיפות בינונית חור
שבוני בן-חלוף צומח ע

שבוני בן-חלוף עם עצים פזורים צומח ע
שיחייה בצפיפות בינונית

גינון עירוני

שטח בנוי ומופר

תר יעודי קרקע בשטח הא

0 1:3,500מטר80

תר ת בשטח הא תכסי
קן תאגיד מים, אנטנה, שטח טבעי, מת

מעט גינון עירוני.
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
גבעת קוזלובסקי

אתר מספר            1

מראה כללי

שום האבקנים

צב-יבשה מצוי- מין "אדום" פריחה אביבית

סלעית אירופית

           1
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פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

גבעת קוזלובסקי
1

עץ תות עם שרביטן שמטפס עליו1 מיוחד/עץ בולט

מקבץ כלך מצוי2 יחודי/צמח נדיר

מקבץ כלך מצוי3 יחודי/צמח נדיר

שמשון סגלגל ושרביטן ריסני, שיחיית רותם המדבר4 יחודיים/צמחים נדירים

מצילות החוף ושום גבוה: ריכוז גיאופיטים5 יחודיים/צמחים נדירים

עצי שקד מצוי צעירים וריכוז אגבות6 מיוחדים/עצים בולטים

ושום גבוה, דרבנית סגולה, מקבץ צמחי כלך מצוי7 אתר פריחה

מצילות החוף ושום גבוה, חצב סיתווני-בן- מקבץ גיאופיטים8 יחודיים/צמחים נדירים

תיכונית-ים-ריכוז שיחייה טבעית9 יחודיים/צמחים נדירים

מין אנדמי נדיר: אביב-ושום תל" אדום"מין : ריכוז קחוון פלישתי10 יחודיים/צמחים נדירים

ארוך-תלת מלען: אדומים-צמחים נדירים11 יחודיים/צמחים נדירים

מחשוף כורכר גדול עם חורי קינון12 אתר קינון

עץ שקד מצוי בוגר13 מיוחד/עץ בולט

פרחים-מקבץ של חבצלת קטנת14 יחודי/צמח נדיר

ריכוז אספסת כדורית15 יחודי/צמח נדיר

מצילות החוף ושום גבוה, חצב סיתווני-בן: ריכוז גיאופיטים16 יחודיים/צמחים נדירים

גדר חיה של שרביטן-עצי אורן ירושלמי בוגרים ושיחייה17 מיוחדים/עצים בולטים

"אדום"מין - מקבץ קחוון פלישתי18 יחודי/צמח נדיר

קורנית מקורקפת19 יחודי/צמח נדיר

פרחים-חצב סיתווני וחבצלת קטנת-בן, מצילות חוף- ריכוז גיאופיטים20 יחודיים/צמחים נדירים

פרחים-מקבץ של חבצלת קטנת21 יחודי/צמח נדיר

פרחים-מקבץ חבצלת קטנת22 יחודי/צמח נדיר

מקבץ של דורבנית סגולה23 יחודי/צמח נדיר

חצב סיתווני ומצילות החוף-בן, פרחים-חבצלת קטנת: ריכוז גיאופיטים24 יחודיים/צמחים נדירים

פרחים-חבצלת קטנת25 יחודי/צמח נדיר

פרחים-מקבץ של הגיאופיט כדן קטן26 יחודי/צמח נדיר
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פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

גבעת קוזלובסקי
1
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרגבעת קוזלובסקי

1

זוחלים

לא בסיכון Chamaeleo chamaeleon recticrista   Boettger, 1880תיכונית-זיקית ים

לא בסיכון Ablepharus rueppellii rueppellii (Gray, 1839)חומט גמד

לא בסיכון .Laudakia stellio sspחרדון מצוי צפוני
לא בסיכון Lacerta laevis laevis   Gray, 1838לטאה זריזה

סכנת הכחדה Testudo graeca floweri  Bodenheimer, 1935יבשה מצוי-צב

לא בסיכון Hemidactylus turcicus turcicus (Linnaeus, 1758)שממית בתים

(פרפרים)חרקים 

לא בסיכון כחליל האספסת

לא בסיכון כחליל האפון

לא בסיכון כחליל הקוטב

לא בסיכון לבנין הכאסיה

לא בסיכון לבנין הכרוב

לא בסיכון לבנין הצנון

לא בסיכון פסים-לבנין ירוק

לא בסיכון נימפית הסרפד

יונקים

לא בסיכון Hystrix indica (Kerr 1792)דרבן

לא בסיכון Spalax leucodon [=ehrenbergi] (Nordmann 1840)( מינים כרומוזומליים4)חולד 

לא בסיכון Erinaceus concolor (Martin 1838)קיפוד מצוי

עופות

חסר מידע אדום חזה

לא בסיכון Bubulcus ibis (Linnaeus 1758)אנפית בקר

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Falco tinnunculus (Linnaeus 1758)בז מצוי

לא בסיכון Emberiza hortulana (Linnaeus 1758)גבתון גנים

חסר מידע דוחל חום גרון

חסר מידע דוחל שחור גרון

לא בסיכון Upupa epops (Linnaeus 1758)דוכיפת

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

פולש Psittacula krameri (Scopoli 1769)דררה

חסר מידע Luscinia megarhynchos (Brehm 1831)זמיר הירדן

חסר מידע זמיר מנומר

פולש זרזיר בורמזי

לא בסיכון Carduelis carduelis (Linnaeus 1758)חוחית

לא בסיכון Muscicapa striata (Pallas 1764)חטפית אפורה

לא בסיכון Phoenicurus ochruros (Gmelin 1774)חכלילית סלעים

חסר מידע חכלילית עצים
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרגבעת קוזלובסקי

1

לא בסיכון Lanius collurio (Linnaeus 1758)חנקן אדום גב

לא בסיכון Lanius nubicus (Lichtenstein 1823)חנקן נובי

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chloris (Linnaeus 1758)ירקון

לא בסיכון Alcyon smyrnensis (Linnaeus 1758)חזה-לבן

פולש Acridotheres tristis (Linnaeus 1766)מאיינה מצויה

לא בסיכון Motacilla alba (Linnaeus 1758)נחליאלי לבן

לא בסיכון Accipiter nisus (Linnaeus 1758)נץ מצוי

לא בסיכון Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg 1833)נקר סורי

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

לא בסיכון Sylvia communis (Latham 1787)סבכי קוצים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Sylvia melanocephala (Gmelin 1789)סבכי שחור ראש

חסר מידע סבראש

לא בסיכון Apus apus (Linnaeus 1758)סיס חומות

לא בסיכון Oenanthe oenanthe (Linnaeus 1758)סלעית אירופית

לא בסיכון Oenanthe isabellina (Teminck 1829)סלעית ערבות

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

לא בסיכון Garrulus glandarius (Linnaeus 1758)עורבני

חסר מידע עלווית אפורה

חסר מידע עלווית חורף

לא בסיכון Phylloscopus bonelli (Vieillot 1819)בטן-עלווית לבנת

חסר מידע פרוש מצוי

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית

לא בסיכון Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת

לא בסיכון Cuculus canorus (Linnaeus 1758)קוקיה אירופית

חסר מידע קכלי רונן

לא בסיכון Turdus merula (Linnaeus 1758)שחרור

לא בסיכון Hippolais pallida (Hemprich & Ehrenberg 1833)שיחנית קטנה

סכנת הכחדה Merops apiaster (Linnaeus 1758)שרקרק מצוי

לא בסיכון Streptopelia turtur (Linnaeus 1758)תור מצוי

לא בסיכון Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838)תור צווארון
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גבעת קוזלובסקי

שכיחות

:מספר אתר

1

נטוע1 גר.מ.אגבה ב  

תדיר אדמדמית פלשתית2

קפריסאי/ירושלים3 אין נתון .מ.אורן ב

פולשאזדרכת מצויה4 אין נתון

נפוץ אזנב מצוי5

תדיר אלית המפרק6

מצוי אלקנת הצבעים7

נפוץ אמיך קוצני8

על סף סיכון9 נדיר מאוד אספסת כדורית

נפוץ אספסת מצויה10

מצוי אספסת עדשתית11

מצוי אספסת קטועה12

מצוי עלים-אספרג ארוך13

מצוי אספרג החורש14

נפוץ ארכובית שבטבטית15

נפוץ בוצין מפורץ16

נפוץ חיטה ביצני-בן17

נפוץ אנפין-חיטה רב-בן18

נפוץ חצב סתווני-בן19

נפוץ בקיה תרבותית20

נפוץ ברומית מאוגדת21

מצוי ברומית שעירה22

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע23   ברוש מצוי

מצוי גבסנית ערבית24

מצוי גזיר מזיק25

מצוי גזר מצוי26

נפוץ געדה מצויה27

מצוי גרגרנית גלילנית28

נפוץ גרגרנית מצויה29

מצוי דבקה זיפנית30

מצוי דבקת החומות31
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גבעת קוזלובסקי

שכיחות

:מספר אתר

1

נפוץ דגנין מצוי32

פולשדודוניאה דביקה33 אין נתון

תדיר דורבנית סגולה34

מצוי דרדית מצויה35

חופי ישראל וסיני36 נפוץ דרדר הקורים

מצוי הרדופנין הציצית37

פולש.מ.ושינגטוניה ב38 אין נתון

נפוץ זון אשון39

מצוי נוצה מחוספס-זיף40

שתול41   זית אירופי

מצוי זעזועית גדולה42

נפוץ זקנן שעיר43

סוריה ולבנון, ישראל44 מוגןפרחים-חבצלת קטנת תדיר

נדיר למדי שפה תמים-חד45

מצוי הסוס-חומעת ראש46

פליט תרבות47 אין נתון חיטה רכה

תדיר חלבלוב החוף48

מצוי חלוק שעיר49

תדיר חלוקה ננסית50

נפוץ חלמית מצויה51

פולשחמציץ נטוי52 מצוי

נפוץ חסת המצפן53

נפוץ חרצית עטורה54

תדיר טופח נאה55

נפוץ טיון דביק56

נפוץ יבלית מצויה57

תדיר פרחים-כדן קטן58

נפוץ כליינית מצויה59

מצוי כלך מצוי60

פולשפרחים-כסמנתה רבת61 אין נתון

נפוץ אווז האשפות-כף62
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גבעת קוזלובסקי

שכיחות

:מספר אתר

1

מצוי כרבולת מצויה63

מצוי כרוב החוף64

נפוץ לוטוס מצוי65

מצוי לועית קטנה66

מצוי לוענית מצויה67

מצוי לופית מצויה68

נפוץ לחך בלוטי69

נפוץ לחך כרתי70

נפוץ לחך מצוי71

פולשלנטנה ססגונית72 תדיר

נפוץ לפתית מצויה73

מצוי פר מצויה-לשון74

תדיר שור מגובבת-לשון75

נפוץ מלעניאל מצוי76

מצוי מעוג כרתי77

חופי ישראל וסיני78 תדיר מצילות החוף

נפוץ מצלתיים מצויות79

מצוי חסידה מפוצל-מקור80

נפוץ מרגנית השדה81

נפוץ מרור הגינות82

תדיר מרקולית מצויה83

נפוץ משערת זהובה84

מצוי מתנן שעיר85

מצוי נימית ממולענת86

נפוץ קרנית-ניסנית דו87

נפוץ ניסנית זיפנית88

נפוץ נשרן צפוף89

נפוץ סביון אביבי90

נדיר למדי סגינה זעירה91

נפוץ סירה קוצנית92

תדיר עקרב אפור-עוקץ93
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גבעת קוזלובסקי

שכיחות

:מספר אתר

1

מצוי עלים-עקרב עגול-עוקץ94

נפוץ עוקצר מצוי95

נפוץ עירית גדולה96

תדיר עלים-עירית צרת97

נפוץ עכנאי שרוע98

מצוי עלקת חרוקה99

מצוי עלקת מוטל100

תדיר עשנן מטפס101

נפוץ פילגון מצוי102

תדיר פילגון צמיר103

פולשאלה-פלפלון דמוי104 אין נתון

תדיר פרג זיפני105

מצוי פרג נחות106

תדיר תרמילים-פרסה רבת107

נפוץ פשתה אשונה108

תדיר צורית גבוהה109

מצוי ציפורנית לילית110

נפוץ ציפורנית מגוונת111

תדיר צלבית עשבונית112

נדיר למדי תיכונית-צללית ים113

מצוי צמרנית הסלעים114

מצוי צנון מצוי115

מצוי קוטב מצוי116

נפוץ קורטם דק117

מוגןקורנית מקורקפת118 נפוץ

חופי ישראל וסיני119 בסכנת הכחדה נדיר קחוון פלישתי

נפוץ קידה שעירה120

פולשקיקיון מצוי121 תדיר

נפוץ קרדה מכסיפה122

נפוץ פרי מצוי-רב123

מוגןרותם המדבר124 נפוץ
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גבעת קוזלובסקי

שכיחות

:מספר אתר

1

מצוי שברק מצוי125

תדיר שברק נטוי126

תדיר שום ארדל127

מוגןשום גבוה128 מצוי

ישראל129 על סף סיכון נדיר אביבי-שום תל

נפוץ שועל מתפרקת-שיבולת130

נפוץ שועל נפוצה-שיבולת131

פולששיטה כחלחלה132 נפוץ

מצוי שלח ספרדי133

מצוי שמשון סגלגל134

נפוץ שעורת העכבר135

נפוץ שעורת התבור136

שתול137 מוגןשקד מצוי  

ריסני/מצוי138 אין נתון .מ.שרביטן ב

מצוי שרביטן מצוי139

מצוי תודרה מעובה140

שחור/לבן141 גר.מ.תות ב אין נתון

בסכנת הכחדה142 נדיר מאוד מלען ארוך-תלת

מצוי תלתן דוקרני143

נפוץ תלתן הכדורים144

נפוץ תלתן חקלאי145

נפוץ תלתן לביד146
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2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

22 דונם

ת ת: בראשי גישה מהרחובו
ת חניון תי תח וגולומב. גישה ל

רחוב ניצנה. ר מ העפ

ת, גולומב ראשי ת: ב רחובו בין ה
וניצנה.

שטח:
גבולות:

גבעה עם שיפועים שונים.

ת קוזלובסקי. ת כורכר בצמוד לגבע תיק הנמצא בראש גבע גן ו
רבים, ביניהם מגוון מינים מקומיים בגן עצים בוגרים 
תקיימה ת בה ה תי ת נוי עונ ריכ תיים. כמו כן ישנה ב ר ומסו
ראה ת הכחדה) שכנ ת קרפדה ירוקה (מין בסכנ אוכלוסיי
רק ת לפא ריכה. בכניסה הצפוני ת דגי נוי לב נכחדה עקב הכנס
ת ת, הכולל רון מערבי בו מחשוף כורכר וצמחייה טבעי קיים מד

תח. עץ שיזף מצוי מפו

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
ת אורט טכניקום. ת,מכלל תקני משחק, מדשאו פארק אינטנסיבי כולל צל, ספסלים, מ

ר והמדרון שלו לא ר חניון העפ תייה. אזו שבילי הליכה ומי ש
מוסדרים.

מקורות מידע נוספים:

גן העלייה השנייה
אתר מספר           2

מפגעים:
רחוב רד ממנו ל ת ומינים פולשים בחניון העפר ובמדרון היו פסול

ניצנה.

ת חלק ממכלול יחד עם גבע
ר שלום קוזלובסקי ומצפו

רחוב המרי רדים רק ע"י  המופ
קישוריות:
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צומח:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

מינים אדומים:

שטח המגונן נמצאים עצים בוגרים רבים, ביניהם גם מספר מינים מקומיים, כמו: אלון מצוי, אלה שטח. ב גינון עירוני אינטנסיבי ברוב ה
עירה ובן-חצב סיתווני. ש שון סגלגל, קידה  שמ שיחייה טבעית עם  שקמה. בצפון האתר, במדרון היורד מחניון העפר,  ראלית ו ש ארץ-י

ר ש ראליות ועצים מחטניים באתר גורמים לעו ש שיחיות ארץ י
שטח בריכה מלאכותית בה הייתה אוכלוסיה מיני עופות. ב
ראה נכחדה עקב הכנסת דגי שכנ של קרפדות ירוקות  יציבה 

נוי לבריכה. בהמלך הסקר עוד נצפו פרטים בודדים.

מיני דגל:
שקמה שיזף מצוי, פיקוס ה

המלצות:
שקם את אוכלוסיית ש להוציא דגי-נוי מבריכת המים ול שת בעבודה ידנית סלקטיבית. י שוף הכורכר צמחייה פול ש לסלק ממח י

שיחים ש בעצים,  שתמ ש צמחייה רצוי לה שטח הגן תיבות קינון ייעודיות למינים מקומיים. בעבודות חידו הקרפדות. מומלץ להציב ב
שנתיים מקומיים. וחד-

גן העלייה השנייה

שצ"פ תוכנית גב/53 (מתאר גבעתיים) - 
ומלונאות.

מיני דגל:בעלי חיים:
חוחית, ירקון, קרפדה ירוקה

אתר מספר            2

מקרא
שה גבוהה בצפיפות בינונית חור

שבוני בן-חלוף עם עצים פזורים צומח ע
שיחייה בצפיפות בינונית

גינון עירוני
שטח בנוי ומופר

יעודי קרקע בשטח האתר

0 1:2,000מטר40

תכסית בשטח האתר
שטח טבעי (קטן). גינון עירוני, חניון עפר, 
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
גן העלייה השנייה

אתר מספר            2

מראה כללי

קרפדה ירוקה- מין "אדום" סמוך לבריכת הנוי

חבצלת קטנת-פרחים נחליאלי לבן

מחשוף הכורכר שתחת חניון העפר

           2

18



פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

גן העלייה השנייה
2

אשל הפרקים1 מיוחד/עץ בולט

מספר עצי שקמה פזורים באזור2 מיוחדים/עצים בולטים

ריכוז עצי זית אירופי בוגרים3 מיוחדים/עצים בולטים

קינון נקרים4 אתר קינון

ריכוז עצי חרוב מצוי בוגרים5 מיוחדים/עצים בולטים

אלות מסטיק-גדר חיה-שיחייה6 אתר קינון

פרחים ונרקיסים לאורך הערוגה-פרטים בודדים של חבצלת קטנת7 יחודיים/צמחים נדירים

בריכת מים מלאכותית עם צמחיית מים8 מקור מים קבוע שאינו מעיין

שיזף מצוי גדול9 מיוחד/עץ בולט

מחשוף כורכר10 אתר גיאולוגי

מחשוף כורכר11 אתר גיאולוגי

חצב סתווני-מקבץ של בן12 יחודי/צמח נדיר
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרגן העלייה השנייה

2

דוחיים

סכנת הכחדה Bufo viridis Laurenti (1768)קרפדה ירוקה

זוחלים

לא בסיכון .Laudakia stellio sspחרדון מצוי צפוני

(פרפרים)חרקים 

לא בסיכון כחליל האספסת

לא בסיכון לבנין הכאסיה

לא בסיכון לבנין הכרוב

לא בסיכון לבנין הצנון

עופות

חסר מידע אדום חזה

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Falco tinnunculus (Linnaeus 1758)בז מצוי

חסר מידע Serinus serinus (Linnaeus 1766)בזבוז אירופי

חסר מידע דוחל שחור גרון

לא בסיכון Upupa epops (Linnaeus 1758)דוכיפת

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

פולש Psittacula krameri (Scopoli 1769)דררה

חסר מידע Luscinia megarhynchos (Brehm 1831)זמיר הירדן

חסר מידע זמיר מנומר

פולש זרזיר בורמזי

לא בסיכון Carduelis carduelis (Linnaeus 1758)חוחית

לא בסיכון Muscicapa striata (Pallas 1764)חטפית אפורה

לא בסיכון Phoenicurus ochruros (Gmelin 1774)חכלילית סלעים

לא בסיכון Lanius collurio (Linnaeus 1758)חנקן אדום גב

לא בסיכון Lanius nubicus (Lichtenstein 1823)חנקן נובי

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chloris (Linnaeus 1758)ירקון

לא בסיכון Alcyon smyrnensis (Linnaeus 1758)חזה-לבן

פולש Acridotheres tristis (Linnaeus 1766)מאיינה מצויה

לא בסיכון Motacilla alba (Linnaeus 1758)נחליאלי לבן

לא בסיכון Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg 1833)נקר סורי

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Sylvia melanocephala (Gmelin 1789)סבכי שחור ראש

חסר מידע סבראש

לא בסיכון Apus apus (Linnaeus 1758)סיס חומות
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרגן העלייה השנייה

2

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

לא בסיכון Garrulus glandarius (Linnaeus 1758)עורבני

חסר מידע עלווית אפורה

חסר מידע עלווית חורף

חסר מידע פרוש מצוי

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית

לא בסיכון Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת

חסר מידע קכלי רונן

לא בסיכון Turdus merula (Linnaeus 1758)שחרור

פולש תוכי נזירי

לא בסיכון Streptopelia turtur (Linnaeus 1758)תור מצוי

לא בסיכון Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838)תור צווארון
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן העלייה השנייה

שכיחות

:מספר אתר

2

מוגןאורן ירושלים1 תדיר

פולשאזדרכת מצויה2 אין נתון

נטוע3 מוגןישראלית-אלה ארץ  

נטוע4 מוגןאלון מצוי  

נפוץ אלת המסטיק5

נפוץ אמיך קוצני6

על סף סיכון7 נדיר מאוד אספסת כדורית

מצוי אספסת קטועה8

מצוי עלים-אספרג ארוך9

מצוי ארכובית הציפורים10

נפוץ ארכובית שבטבטית11

מוגן.מ.אשל ב12 אין נתון

נטוע13 מוגןאשל הפרקים  

נפוץ חצב סתווני-בן14

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע15   ברוש מצוי

מצוי יבלית מצרית-בת16

נפוץ גומא הפקעים17

פולשדודוניאה דביקה18 אין נתון

שתולבסכנת הכחדה בטבע19 מוגןהדס מצוי  

שתול20   הרדוף הנחלים

פולש.מ.ושינגטוניה ב21 אין נתון

גרזיפן מצוי22 מצוי

מצוי נוצה מחוספס-זיף23

שתול24   זית אירופי

נפוץ זקנן שעיר25

סוריה ולבנון, ישראל26 מוגןפרחים-חבצלת קטנת תדיר

נפוץ חגווית שעירה27

תדיר חלבלוב החוף28

גרחלבלוב הכדורים29 תדיר

גרחלבלוב זוחל30 אין נתון

גרחלבלוב מאדים31 אין נתון
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן העלייה השנייה

שכיחות

:מספר אתר

2

נפוץ חלבלוב מצוי32

פולשחלבלוב נטוי33 תדיר

מוגןחרוב מצוי34 תדיר

נפוץ חרצית עטורה35

נפוץ יבלית מצויה36

פולש.מ.ירבוז ב37 אין נתון

מצוי כרוב החוף38

מצוי כתלית יהודה39

פולשלנטנה ססגונית40 תדיר

נטועבסכנת הכחדה בטבע41 מוגןמורן החורש  

נפוץ משערת זהובה42

מצוי מתנן שעיר43

נפוץ ניסנית זיפנית44

שתול45 מוגןנרקיס מצוי  

נפוץ נשרן צפוף46

מוגןפיקוס השקמה47 תדיר

פולשאלה-פלפלון דמוי48 אין נתון

מצוי פרג נחות49

פולשפרקינסוניה שיכנית50 מצוי

מצוי ציפורנית מקופחת51

מצוי צמרנית הסלעים52

מצוי קוטב מצוי53

גרקומלינה זקופה54 אין נתון

נטוע55 גרקזוארינה דקיקה  

נפוץ קידה שעירה56

קנדית/מסולסלת57 פולש.מ.קייצת ב אין נתון

פולשקיקיון מצוי58 תדיר

מוגןרותם המדבר59 נפוץ

מצוי שברק מצוי60

נפוץ שועל נפוצה-שיבולת61

מוגןשיזף מצוי62 נפוץ
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן העלייה השנייה

שכיחות

:מספר אתר

2

שתול63 מוגןאברהם מצוי-שיח  

מצוי שלח ספרדי64

מצוי שמשון סגלגל65

ריסני/מצוי66 אין נתון .מ.שרביטן ב

מצוי תודרה מעובה67

נפוץ תלתן לביד68

שתול69 מוגןתמר מצוי  
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מרי
ה

מרי
ה

2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

6.7 דונם

שה מרחוב המרי לתצפית גי
ומרחוב הראל לתחתית

המתלול.

מערבית לרחוב המרי, דרומית
לרחוב ז'בוטינסקי.

שטח:
גבולות:

מדרון תלול למדי.

שימה מערבה- במקום פרגולה, ספסלים נקודת תצפית מר
וגינון עירוני. מנקודת התצפית מערבה יורד מדרון תלול למדי
שוף כורכר וצמחייה מקומית מגוונת יחד עם מיני המכיל מח

שים. צומח פול

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
שתייה. המדרון ללאבי"ס גורדון. נקודת תצפית הכוללת צל, ספסלים ומי 

שתיות לקליטת קהל. ת

מקורות מידע נוספים:

מצפור שלום
אתר מספר           3

מפגעים:
שים במדרון. עבודות עפר בקצה רחוב הראל. מינים פול

חלק ממכלול יחד עם גבעת
שנייה קוזלובסקי וגן העלייה ה
המופרדים רק ע"י רחוב המרי.

קישוריות:
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מרי
ה

מרי
ה

20

צומח:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

מינים אדומים:

ס תורמו שברק מצוי ו שרוע,  שים עם צמחי בר רבים, ביניהם: עכנאי  שלטון מינים פול שיחייה ב סיבי במצפור. במדרון-  גינון עירוני אינטנ
שראלי ארץ-י

ת, אך בעל ש תר מופר מאוד בעיקר עם צמחייה פול א
ספר סקי. נצפו בו מ ת קוזלו שך לגבע ת המ פוטנציאל טוב להוו

תוחים. שטחים פ של  ת  מיני עופו

מיני דגל:
שעיר שום גבוה, חלוק  ת מצויה,  לועני

המלצות:
ת תול/לזרוע צמחיי ש ת, ל סלקטיבי ת  ת בעבודה ידני ש סלק צמחייה פול ת המדרון המערבי עד לרחוב הראל: ל שקם א שמר ול ש ל י

ת גידול לח ת בי שקול יציר תר "גן מקלט" לצמחי כורכר וחמרה ואף ל ת והן מעוצה. מומלץ להקים בא שבוני ת הן ע כורכר וחמרה אופייני
ת המדרון. תי תח ב

מצפור שלום

שצ"פ. תיים) -  תאר גבע ת גב/53 (מ תוכני

מיני דגל:בעלי חיים:
שחור-גרון דוחל 

אתר מספר            3

מקרא
ת גבוהה ש בצפיפו חור
שבוני בן-חלוף צומח ע

ת ת בינוני שיחייה בצפיפו

גינון עירוני

יעודי קרקע בשטח האתר

0 1:1,000מטר20

תכסית בשטח האתר
שטח טבעי (קטן). גינון עירוני, 
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
מצפור שלום

אתר מספר            3

מראה כללי

דרורי בית

בולבול על שיח פרקינסוניה חלוק שעיר על רקע המצפור

הנוף הנשקף מן המצפור

           3
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פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

מצפור שלום
3

מקבץ צפוף של שום גבוה1 יחודי/צמח נדיר

מחשוף כורכר2 אתר גיאולוגי

צמרנית הסלעים ושברק מצוי, לועית קטנה, לוענית מצויה- צומח טבעי על מחשוף הכורכר3 יחודיים/צמחים נדירים

ישראלי-פרטים בודדים של תורמוס ארץ4 יחודי/צמח נדיר
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרמצפור שלום

3

זוחלים

לא בסיכון .Laudakia stellio sspחרדון מצוי צפוני

עופות

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Falco tinnunculus (Linnaeus 1758)בז מצוי

חסר מידע דוחל שחור גרון

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

חסר מידע Luscinia megarhynchos (Brehm 1831)זמיר הירדן

פולש זרזיר בורמזי

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chloris (Linnaeus 1758)ירקון

לא בסיכון Alcyon smyrnensis (Linnaeus 1758)חזה-לבן

פולש Acridotheres tristis (Linnaeus 1766)מאיינה מצויה

לא בסיכון Motacilla alba (Linnaeus 1758)נחליאלי לבן

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Sylvia melanocephala (Gmelin 1789)סבכי שחור ראש

לא בסיכון Apus apus (Linnaeus 1758)סיס חומות

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

לא בסיכון Garrulus glandarius (Linnaeus 1758)עורבני

חסר מידע עלווית אפורה

חסר מידע עלווית חורף

חסר מידע פרוש מצוי

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית

לא בסיכון Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת

חסר מידע קכלי רונן

לא בסיכון Turdus merula (Linnaeus 1758)שחרור

לא בסיכון Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838)תור צווארון
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

מצפור שלום

שכיחות

:מספר אתר

3

נפוץ אזנב מצוי1

נפוץ אמיך קוצני2

נפוץ אספסת מצויה3

מצוי אספסת קטועה4

מצוי עלים-אספרג ארוך5

נפוץ ארכובית שבטבטית6

מצוי ארנריה מצויה7

נפוץ בוצין מפורץ8

נפוץ אנפין-חיטה רב-בן9

מצוי ברומית המטאטא10

נפוץ גומא הפקעים11

תדיר דגנין קהה12

חופי ישראל וסיני13 נפוץ דרדר הקורים

פולש.מ.ושינגטוניה ב14 אין נתון

נפוץ זון אשון15

נפוץ חלבלוב מצוי16

מצוי חלוק שעיר17

פולשחמציץ נטוי18 מצוי

נפוץ חסת המצפן19

מצוי חפורית מצויה20

נפוץ חרצית עטורה21

נפוץ יבלית מצויה22

נפוץ ילקוט הרועים23

נפוץ כליינית מצויה24

נפוץ אווז האשפות-כף25

מצוי כרבולת מצויה26

מצוי כרוב החוף27

מצוי כתלית פורטוגלית28

נפוץ לוטוס מצוי29

מצוי לועית קטנה30

מצוי לוענית מצויה31
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

מצפור שלום

שכיחות

:מספר אתר

3

פולשלנטנה ססגונית32 תדיר

מצוי פר מצויה-לשון33

תדיר שור מגובבת-לשון34

מצוי מעוג כרתי35

נפוץ חסידה גדול-מקור36

מצוי חסידה מפוצל-מקור37

נפוץ מרור הגינות38

תדיר מרקולית מצויה39

נפוץ משערת זהובה40

נפוץ ניסנית זיפנית41

תדיר סיסנית הגינות42

מצוי סרפד קרומי43

נפוץ עכנאי שרוע44

מצוי עלקת מוטל45

תדיר עשנן מטפס46

מצוי פרג נחות47

פולשפרקינסוניה שיכנית48 מצוי

נפוץ ציפורנית מגוונת49

מצוי ציפורנית מקופחת50

נדיר למדי תיכונית-צללית ים51

מצוי צמרנית הסלעים52

מצוי צנון מצוי53

נפוץ קורטם דק54

פולשקיקיון מצוי55 תדיר

נפוץ פרי מצוי-רב56

מצוי רגלת הגינה57

מצוי שברק מצוי58

מוגןשום גבוה59 מצוי

נפוץ שועל מתפרקת-שיבולת60

נפוץ שועל נפוצה-שיבולת61

מצוי שלח ספרדי62
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

מצפור שלום

שכיחות

:מספר אתר

3

נפוץ שעורת העכבר63

נפוץ שעורת התבור64

ריסני/מצוי65 אין נתון .מ.שרביטן ב

מצוי תודרה מעובה66

חופי ישראל וסיני67 מצוי ישראלי-תורמוס ארץ

נפוץ תלתן חקלאי68

נפוץ תלתן לביד69
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הגורןהגורן

רוטברג מאיררוטברג מאיר

2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

1.9 דונם

גישה מרחוב הגורן.

קצה מערבי של רחוב הגורן.
שטח:
גבולות:

מדרון תלול למדי.

פיסת קרקע קטנה ולא מפותחת במדרון תלול למדי
המשמרת צמחייה טבעית על תשתית כורכר וחמרה.

לאחרונה הוקמה באתר גינה קהילתית קטנה.

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
אין תשתיות לקליטת קהל.בי"ס בן-גוריון.

מקורות מידע נוספים:

פועלי הרכבת
אתר מספר           4

מפגעים:
מעט מינים פולשים, בעיקר חמציץ נטוי.

אתר מנותק מאתרי הטבע
האחרים בעיר.

קישוריות:
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הגורןהגורן

פועלי הרכבת
פועלי הרכבת

20

צומח:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

מינים אדומים:

שיחים. ר בין ה שי שבוני ע ר. צומח ע שעי ריסני וזקנן  רביטן  ש שלטון  ת ב שיחייה טבעי

ת. של עופו ת  רבו ת  ר אוכלוסיו ש ר אינו מאפ ש ר קטן א ת א
ת. ש וצוצל שו ת, פ ר בי רו קיימים מעט מינים מלווי אדם כגון: ד

מיני דגל:
ת רג נחו ראלי, פ ש רץ-י תן א תל

המלצות:
ת ר חמציץ נטוי) בעבודה ידני ת (בעיק ש ש לסלק צמחייה פול תוח ולהגן על החי והצומח הטבעי. י שטח פ רון כ ת המד ר א שמ ש ל י

שיטופלו. רים  רה באזו ר וחמ רכ רוע מינים מקומיים אופייניים לכו תול/לז ש ת ול סלקטיבי

פועלי הרכבת

ר תיים) - אזו ר גבע תא ת גב/53 (מ תוכני
ר ת ח/147 - בנייני ציבו תכני רים א'.  מגו

שטח. רום ה בד

מיני דגל:בעלי חיים:
ריזה לטאה ז

אתר מספר            4

מקרא
ת גבוהה שה גבוהה בצפיפו ר חו

ת ת בינוני שיחייה בצפיפו
תוחה  שיחייה פ

ת תי גינה קהיל

יעודי קרקע בשטח האתר

0 ר20 1:1,000מט

תכסית בשטח האתר
רה. ת זעי שטח טבעי, חקלאו
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
פועלי הרכבת

אתר מספר            4

מראה כללי

שיח שרביטן ריסני

מראה כללי בקיץ פריחה אביבית

פשוש צופה מראש עמוד

           4

35



פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

פועלי הרכבת
4

שקד מצוי וחרוב מצוי, אשל בלתי מזוהה- ריכוז עצי בר1 מיוחדים/עצים בולטים

גינה קהילתית2 נקודת עניין אחרת

דרדר הקורים ועוד, חרצית עטורה, זקנן שעיר, ריכוז עכנאי שרוע-אתר פריחה עונתית3 אתר פריחה
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרגן פועלי הרכבת

4

זוחלים

לא בסיכון Lacerta laevis laevis   Gray, 1838לטאה זריזה

(פרפרים)חרקים 

לא בסיכון כחליל האספסת

לא בסיכון כחליל הקוטב

עופות

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

פולש Psittacula krameri (Scopoli 1769)דררה

לא בסיכון Muscicapa striata (Pallas 1764)חטפית אפורה

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chloris (Linnaeus 1758)ירקון

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

חסר מידע עלווית חורף

חסר מידע פרוש מצוי

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן פועלי הרכבת

שכיחות

:מספר אתר

4

קפריסאי/ירושלים1 אין נתון .מ.אורן ב

נטוע2 גראורן קנרי  

פולשאזדרכת מצויה3 אין נתון

נפוץ אזנב מצוי4

פולש.מ.איקליפטוס ב5 אין נתון

תדיר אלית המפרק6

נפוץ אמיך קוצני7

נפוץ אספסת מצויה8

מצוי עלים-אספרג ארוך9

נפוץ ארכובית שבטבטית10

מצוי ארנריה מצויה11

מוגן.מ.אשל ב12 אין נתון

נפוץ בקיה תרבותית13

מצוי דבקת החומות14

נפוץ דגנין מצוי15

חופי ישראל וסיני16 נפוץ דרדר הקורים

נפוץ זון אשון17

מצוי נוצה מחוספס-זיף18

שתול19   זית אירופי

נפוץ זקנן שעיר20

נפוץ חגווית שעירה21

מצוי הסוס-חומעת ראש22

תדיר חלבלוב החוף23

נפוץ חלבלוב מצוי24

פולשחלבלוב נטוי25 תדיר

נפוץ חלמית מצויה26

פולשחמציץ נטוי27 מצוי

מוגןחרוב מצוי28 תדיר

נפוץ חרצית עטורה29

תדיר טופח נאה30

נפוץ כוכבית מצויה31
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן פועלי הרכבת

שכיחות

:מספר אתר

4

פולשפרחים-כסמנתה רבת32 אין נתון

מצוי כרבולת מצויה33

מצוי כרוב החוף34

נפוץ לוטוס מצוי35

מצוי לועית קטנה36

פולשלנטנה ססגונית37 תדיר

תדיר מסוריים מצויים38

מצוי מעוג כרתי39

נפוץ מצלתיים מצויות40

מצוי חסידה מפוצל-מקור41

נפוץ מרגנית השדה42

נפוץ מרור הגינות43

תדיר מרקולית מצויה44

נפוץ משערת זהובה45

נפוץ קרנית-ניסנית דו46

נפוץ ניסנית זיפנית47

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע48   סיסם הודי

נפוץ סיסן אשון49

מצוי סרפד קרומי50

תדיר עקרב ריחני-עוקץ51

תדיר עלים-עירית צרת52

נפוץ עכנאי שרוע53

תדיר עשנן מטפס54

פולשאלה-פלפלון דמוי55 אין נתון

תדיר פרג זיפני56

מצוי פרג נחות57

תדיר תרמילים-פרסה רבת58

נפוץ חתול מצויות-ציפורני59

מצוי ציפורנית לילית60

נפוץ פרי מצוי-רב61

מצוי שברק מצוי62
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן פועלי הרכבת

שכיחות

:מספר אתר

4

נפוץ שופרית כרתית63

נפוץ שועל מתפרקת-שיבולת64

נפוץ שועל נפוצה-שיבולת65

מצוי שלח ספרדי66

נפוץ שעורת התבור67

שתול68 מוגןשקד מצוי  

ריסני/מצוי69 אין נתון .מ.שרביטן ב

מצוי תודרה מעובה70

חופי ישראל וסיני71 מצוי ישראלי-תלתן ארץ

תדיר תלתן הקצף72

נפוץ תלתן חקלאי73

נפוץ תלתן לביד74

שתול75 מוגןתמר מצוי  
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דוד
יון 
גור
בן 

דוד
יון 
גור
בן 

סירקיןסירקין לביאלביא

2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

6.7 דונם

גישה מדרך בן-גוריון ומרחוב
לביא.

ת: לביא, בן-גוריון בין הרחובו
וצל הגבעה.

שטח:
גבולות:

מישור.

תיקה עם עצי פיקוס גבוהים וצפופים. חצר שיכון קטנה וו
במקום ספסלים ומעט צומח עשבוני טבעי בחודשי החורף

והאביב.

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
תר. ת הא ת חינוך בקרב צל, ספסלים ושבילי הליכה.אין מוסדו

מקורות מידע נוספים:

שיכון לביא
אתר מספר           5

מפגעים:
אין מפגעים

תרי הטבע תק מא תר מנו א
האחרים בעיר.

קישוריות:
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סירקיןסירקין לביאלביא

20

צומח:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

מינים אדומים:

עשיר למדי. עשבוני  ת. בשטחים מוארים, צומח  עים בצפיפו תיקים וגבוהים הנטו עצי פיקוס ו

ת פיקוסים, אשר מהווה גורם משיכה עם שדרו חצר שיכון 
ת הנדידה. בשטח מגוון נאה. עונו ת ב למיני ציפורים נודדו

מיני דגל:
ת תי ת צרפ ציפורני

המלצות:
ת למינים מקומיים. עודיו ת קינון יי תיבו מומלץ להציב בשטח הגן 

שיכון לביא

במצב המאושר - רוב השטח אזור מגורים
ת פינוי-בינוי תוכני עוטו שצ"פ.  ב' ומי
ת. עדה המחוזי תה בוו גב/437 נדח

מיני דגל:בעלי חיים:
עורבני נקר סורי, 

אתר מספר            5

מקרא
ת גבוהה חורשה גבוהה בצפיפו

יעודי קרקע בשטח האתר

0 1:1,000מטר20

תכסית בשטח האתר
עירוני, מגורים. גינון 
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
שיכון לביא

אתר מספר            5

מראה כללי

פרג נחות

פריחת ציפורנית צרפתית, לוטוס מצוי ופרג נחות חילזון מלחך טחב

חורשת פיקוסים צפופה

           5
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פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

שיכון לביא
5

מבנה עטוף בשיחייה ומטפסים1 אתר קינון

מיוחדים/עצים בולטים עצי פיקוס וותיקים22

שדרת עצי פיקוס בוגרים3 מיוחדים/עצים בולטים
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרשיכון לביא

5

עופות

חסר מידע אדום חזה

לא בסיכון Bubulcus ibis (Linnaeus 1758)אנפית בקר

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

פולש Psittacula krameri (Scopoli 1769)דררה

חסר מידע זמיר מנומר

לא בסיכון Muscicapa striata (Pallas 1764)חטפית אפורה

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chloris (Linnaeus 1758)ירקון

לא בסיכון Motacilla alba (Linnaeus 1758)נחליאלי לבן

לא בסיכון Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg 1833)נקר סורי

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Apus apus (Linnaeus 1758)סיס חומות

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

לא בסיכון Garrulus glandarius (Linnaeus 1758)עורבני

חסר מידע עלווית אפורה

חסר מידע עלווית חורף

לא בסיכון Phylloscopus bonelli (Vieillot 1819)בטן-עלווית לבנת

חסר מידע פרוש מצוי

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית

חסר מידע קכלי רונן

לא בסיכון Turdus merula (Linnaeus 1758)שחרור
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

שיכון לביא

שכיחות

:מספר אתר

5

פולשאזדרכת מצויה1 אין נתון

נפוץ אזנב מצוי2

נפוץ אמיך קוצני3

מצוי עלים-אספרג ארוך4

פולשאספרג מנוצה5 אין נתון

מצוי ארנריה מצויה6

מצוי ברומית אזמלנית7

מצוי דבקת החומות8

נפוץ דגנין מצוי9

פולשדודוניאה דביקה10 אין נתון

נדיר למדי ורוניקת השדה11

תדיר חלבלוב החוף12

נפוץ חלבלוב מצוי13

פולשחמציץ נטוי14 מצוי

נפוץ חרצית עטורה15

נפוץ יבלית מצויה16

פולש.מ.ירבוז ב17 אין נתון

פולשהנזיר-כובע18 אין נתון

נדיר למדי כוכבית חיוורת19

נפוץ אווז האשפות-כף20

מצוי כרוב החוף21

מצוי כתלית יהודה22

נפוץ לוטוס מצוי23

נפוץ לחך מצוי24

פולשלנטנה ססגונית25 תדיר

תדיר שור מגובבת-לשון26

מצוי מעוג כרתי27

נפוץ מרור הגינות28

תדיר מרקולית מצויה29

נפוץ משערת זהובה30

נפוץ קרנית-ניסנית דו31
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

שיכון לביא

שכיחות

:מספר אתר

5

נפוץ סביון אביבי32

נפוץ סיסן אשון33

מצוי סרפד צורב34

מצוי סרפד קרומי35

מצוי פרג נחות36

תדיר תרמילים-פרסה רבת37

נפוץ ציפורנית מגוונת38

מצוי ציפורנית צרפתית39

מצוי קדד האנקולים40

גרקומלינה זקופה41 אין נתון

קנדית/מסולסלת42 פולש.מ.קייצת ב אין נתון

נפוץ פרי מצוי-רב43

נפוץ שופרית כרתית44

מצוי שסיע שעיר45

נפוץ שעורת העכבר46

מצוי תודרה מעובה47
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רוטברג מאיר

רוטברג מאיר

בת
רכ
 ה
עלי
פו

בת
רכ
 ה
עלי
פו

2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

שה מרחוב פועלי הרכבת. גי

במעלה רחוב פועלי הרכבת.
שטח:
גבולות:

שר למרגלותיה. שטח מיו ש גבעה קטנה עם מדרגת כורכר קטנה ו רא

שנה (בריכה ש גבעה עם בריכת מים י גן ציבורי קטן ברא
שת כמגדל מים). במקום מספר עצי אורן וחרוב שמ סגורה המ
שוף כורכר קטן עם צמחייה ותיקים עם ספסלים תחתם, מח

שיחיית הרדופים נטועה. שבונית טבעית ו ע

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
שבילי הליכה.בי"ס בן-גוריון. צל, ספסלים ו

מקורות מידע נוספים:

גן יצורי המגדל
אתר מספר           6

מפגעים:
שוף הכורכר. שים במח מעט מינים פול

אתר מנותק מאתרי הטבע
האחרים בעיר.

קישוריות:

0.8 דונם
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פועלי הרכבת
פועלי הרכבת

20

צומח:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

מינים אדומים:

ף כורכר עם ף נטועה, בה נמצא מחשו ת הרדו תם. בצפון- שיחיי תח תיקים וגבוהים כמעט ללא צומח עשבוני  מספר עצי אורן ועץ חרוב ו
צומח עשבוני טבעי.

ת. ת של עופו ת רבו תר קטן אשר אינו מאפשר אוכלוסיו א
ת, עורב אפור קיימים מעט מינים מלווי אדם כגון: דרור בי

ת וצוצל

מיני דגל:
ת עדינה חשפוני

המלצות:
ת. ת כורכר אופייני תול צמחיי ת ולש ת סלקטיבי ת (חמציץ נטוי) בעבודה ידני ף הכורכר: לסלק צמחייה פולש ת מחשו יש לשמר ולשקם א

תיים וגיאופיטים האופייניים לכורכר וחמרה. תול פרחי בר עונ תן לזרוע/לש ף,  ני ת ההרדו ף ושיחיי כמו כן, בשטח המחשו

גן יצורי המגדל

תיים) - אזור תאר גבע ת גב/53 (מ תוכני
מגורים א'.

מיני דגל:בעלי חיים:

אתר מספר            6

מקרא
ת גבוהה חורשה גבוהה בצפיפו

ת ת בינוני שיחייה בצפיפו

יעודי קרקע בשטח האתר

0 1:500מטר10

תכסית בשטח האתר
גינון עירוני, שטח חצי טבעי (קטן מאוד).
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
גן יצורי המגדל

אתר מספר            6

מראה כללי

פריחה אביבית

ציפורנית לילית על רקע פרגים מבט כללי נוסף

עץ חרוב מצוי

           6
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פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

גן יצורי המגדל
6

שרידי צמחייה עונתית טבעית בראש בריכת המים1 אתר פריחה

עץ חרוב מצוי צעיר ואורן ירושלמי בוגר2 מיוחדים/עצים בולטים

מחשוף כורכר3 אתר גיאולוגי

שיחיית הרדוף הנחלים4 אתר קינון
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרגן יצורי המגדל

6

זוחלים

לא בסיכון .Laudakia stellio sspחרדון מצוי צפוני
לא בסיכון Lacerta laevis laevis   Gray, 1838לטאה זריזה

עופות

לא בסיכון Bubulcus ibis (Linnaeus 1758)אנפית בקר

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

פולש Psittacula krameri (Scopoli 1769)דררה

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Apus apus (Linnaeus 1758)סיס חומות

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

לא בסיכון Garrulus glandarius (Linnaeus 1758)עורבני

חסר מידע עלווית חורף

חסר מידע פרוש מצוי

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית

לא בסיכון Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן יצורי המגדל

שכיחות

:מספר אתר

6

נטוע1 גראורן קנרי  

פולשאורן קפריסאי2 אין נתון

פולשאזדרכת מצויה3 אין נתון

נפוץ אזנב מצוי4

מצוי עלים-אספרג ארוך5

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע6   ברוש מצוי

מצוי דבקת החומות7

נפוץ דגנין מצוי8

תדיר דגנין קהה9

פולשדודוניאה דביקה10 אין נתון

שתול11   הרדוף הנחלים

פולש.מ.ושינגטוניה ב12 אין נתון

תדיר חלבלוב החוף13

נפוץ חלבלוב מצוי14

פולשחמציץ נטוי15 מצוי

נפוץ חסת המצפן16

מוגןחרוב מצוי17 תדיר

מוגןחשפונית עדינה18 תדיר

נפוץ יבלית מצויה19

גרירבוז יווני20 נפוץ

נדיר למדי כוכבית חיוורת21

שתול22 מוגןכליל החורש  

נפוץ אווז האשפות-כף23

מצוי כתלית פורטוגלית24

מצוי לועית קטנה25

פולשלנטנה ססגונית26 תדיר

נטוע27 מוגןמיש דרומי  

מצוי מעוג כרתי28

נפוץ מרור הגינות29

נפוץ משערת זהובה30

נפוץ קרנית-ניסנית דו31
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן יצורי המגדל

שכיחות

:מספר אתר

6

נפוץ ניסנית זיפנית32

נפוץ נשרן צפוף33

נפוץ סביון אביבי34

תדיר סיסנית הגינות35

מצוי סרפד קרומי36

נטוע37 גרעפרית הכף  

פולשאלה-פלפלון דמוי38 אין נתון

מצוי פרג נחות39

פולשפרקינסוניה שיכנית40 מצוי

מצוי ציפורנית לילית41

נדיר למדי תיכונית-צללית ים42

קנדית/מסולסלת43 פולש.מ.קייצת ב אין נתון

נפוץ פרי מצוי-רב44

ריסני/מצוי45 אין נתון .מ.שרביטן ב

מצוי תודרה מעובה46

מצוי תודרה סייגית47
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דון
גור

דון
גור

כצנלסוןכצנלסון

שינקיןשינקין
אפנר
אפנר

המפנההמפנה

גזיתגזית

המבוא
המבוא

לוך
ב

לוך
ב

2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

6.9 דונם

שה מרחוב יעקב פיינברג ומגן גי
אהרון הנמצא בין הרחובות

שינקין. כצנלסון ל

בין הרחובות: כצנלסון, פיינברג
שינקין. ו

שטח:
גבולות:

שורי למדי לאורך תעלת ניקוז. מי

שמים, התעלה מבוטנת שביל הליכה לאורך תעלת ניקוז מי ג
שיחים שתולים עצים ו שביל  שנה. לאורך ה שה רוב ה ויב
שונות. בצפיפות היוצרים צל רב ומקננות בהם ציפורים 

שיבה. שביל קיימות פינות י בקצוות ה

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
שביל הליכה.בי"ס גורדון. צל, ספסלים ו

מקורות מידע נוספים:

שביל ט"ל
אתר מספר           7

מפגעים:
אין מפגעים.

אתר מנותק מאתרי הטבע
האחרים בעיר- מנותק מגן
הזיכרון ע"י רחוב כצנלסון

שורת בתי מגורים. ו

קישוריות:
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כצנלסוןכצנלסון

וייצמן
וייצמן

גורדוןגורדון

סת
הכנ

ת ס
הכנ

פיינברג
פיינברג

רננפפאא
ר

גבעגבע

ת תגזי גזי

המבוא
המבוא

לוך
ב

לוך
ב

המפנההמפנה

םםייקקייפפאאתתווררדדשש

שיינקיןשיינקין

ת תבי עין יעקובכנס

20

צומח:

תיים סקר טבע עירוני - גבע

מינים אדומים:

עצי ברוש. עיקר שיחי הרדוף והרבה  עירוני אינטנסיבי וצפוף, ב גינון 

עצי תות ושסק אשר עם צומח מפותח בו מספר רב של  שדרה 
עונת האביב. כמו כן מהווים גורם משיכה לציפורים נודדות ב

השדרה משמשת מקום קינון למספר מינים.

מיני דגל:
ברוש מצוי

ת: המלצו

שביל ט"ל

עתיים) - שצ"פ. תוכנית גב/53 (מתאר גב

מיני דגל:בעלי חיים:
תור מצוי, שחרור

תר מספר            7 א

מקרא
עירוני גינון 

תר יעודי קרקע בשטח הא

0 1:4,000מטר100

תר ת בשטח הא תכסי
עלת ניקוז. עירוני, ת גינון 
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
שביל ט"ל

אתר מספר            7

מראה כללי

מבט כללי נוסף

נקבת שחרור אוספת זרדים לקן הרדוף הנחלים שתול לאורך התעלה

תור מצוי המקנן באתר

           7
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פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

ל"שביל ט
7

גדר חיה לאורך תעלת הניקוז-שיחייה1 אתר קינון

עץ זית אירופי בוגר2 מיוחד/עץ בולט

מיוחדים/עצים בולטים עצי ברוש בוגרים33

עץ אשל בלתי מזוהה בוגר4 מיוחד/עץ בולט

קינון של תור מצוי ושחרור5 אתר קינון

עצי אורן ירושלמי ותות שחור בוגרים6 מיוחדים/עצים בולטים

ריכוז עצי ברוש מצוי בוגרים7 מיוחדים/עצים בולטים
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרל"שביל ט

7

עופות

חסר מידע אדום חזה

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

פולש Psittacula krameri (Scopoli 1769)דררה

חסר מידע Luscinia megarhynchos (Brehm 1831)זמיר הירדן

לא בסיכון Carduelis carduelis (Linnaeus 1758)חוחית

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chloris (Linnaeus 1758)ירקון

לא בסיכון Alcyon smyrnensis (Linnaeus 1758)חזה-לבן

לא בסיכון Motacilla alba (Linnaeus 1758)נחליאלי לבן

לא בסיכון Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg 1833)נקר סורי

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Apus apus (Linnaeus 1758)סיס חומות

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

לא בסיכון Garrulus glandarius (Linnaeus 1758)עורבני

חסר מידע עלווית אפורה

חסר מידע עלווית חורף

לא בסיכון Phylloscopus bonelli (Vieillot 1819)בטן-עלווית לבנת

חסר מידע פרוש מצוי

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית

לא בסיכון Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת

חסר מידע קכלי רונן

לא בסיכון Turdus merula (Linnaeus 1758)שחרור

לא בסיכון Streptopelia turtur (Linnaeus 1758)תור מצוי

לא בסיכון Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838)תור צווארון
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

ל"שביל ט

שכיחות

:מספר אתר

7

קפריסאי/ירושלים1 אין נתון .מ.אורן ב

פולשאזדרכת מצויה2 אין נתון

נפוץ אזנב מצוי3

נפוץ אלת המסטיק4

פולשאספרג מנוצה5 אין נתון

מוגן.מ.אשל ב6 אין נתון

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע7   ברוש מצוי

נפוץ גדילן מצוי8

נפוץ דגנין מצוי9

שתולבסכנת הכחדה בטבע10 מוגןהדס מצוי  

שתול11   הרדוף הנחלים

פולש.מ.ושינגטוניה ב12 אין נתון

גרזיפן מצוי13 מצוי

שתול14   זית אירופי

מצוי תיש ארוך-זקן15

נפוץ חולית מצרית16

נפוץ חלמית מצויה17

נפוץ חסת המצפן18

נפוץ יבלית מצויה19

פולש.מ.ירבוז ב20 אין נתון

נדיר למדי כוכבית חיוורת21

נפוץ אווז האשפות-כף22

מצוי כתלית יהודה23

מצוי מעוג כרתי24

נפוץ מרור הגינות25

נפוץ משערת זהובה26

נפוץ קרנית-ניסנית דו27

נפוץ ניסנית זיפנית28

נפוץ נשרן צפוף29

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע30   סיסם הודי

תדיר סיסנית הגינות31
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

ל"שביל ט

שכיחות

:מספר אתר

7

מצוי סרפד קרומי32

תדיר עבדקן הדורים33

נטוע34 גרעפרית הכף  

תדיר עשנן יהודה35

גרקומלינה זקופה36 אין נתון

קנדית/מסולסלת37 פולש.מ.קייצת ב אין נתון

פולשקיקיון מצוי38 תדיר

נפוץ פרי מצוי-רב39

מצוי רגלת הגינה40

שתול41 גררימון מצוי  

נפוץ שועל מתפרקת-שיבולת42

מצוי תודרה מעובה43

שחור/לבן44 גר.מ.תות ב אין נתון
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גזיתגזית
גורדון
גורדון

כצנלסוןכצנלסון

בלוךבלוך

2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

7.1 דונם

שה מהרחובות: כצנלסון, גזית גי
וגורדון.

בין הרחובות גורדון וכצנלסון.
שטח:
גבולות:

שיפועים מתונים לכיוון תעלת ניקוז. שורי למדי עם  מי

שחק. שאות, עצים, ספסלים ומתקני מ גן ציבורי המכיל מד
שמים העוברת בו. סביב של הגן בתעלת ניקוז מי ג ייחודו 
שת ציפורים שמ שיחייה צפופה המ מעלה התעלה קיימת 

שונות.

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
שאות,בי"ס בורוכוב, בי"ס קלעי. שחק, מד פארק אינטנסיבי כולל צל, ספסלים, מתקני מ

שתייה. שבילי הליכה ומי 

מקורות מידע נוספים:

גן הזיכרון
אתר מספר           8

מפגעים:
אין מפגעים.

אתר מנותק מאתרי הטבע
שביל האחרים בעיר- מנותק מ
שורת ט"ל ע"י רחוב כצנלסון ו

בתי מגורים.

קישוריות:
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ןןווססללננצצככ

גורדוןגורדון

גזיתגזית
בלוךבלוך

20

צומח:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

מינים אדומים:

מסטיק, ת ה מיים, ביניהם: אל קו מ מינים  מספר  מכילה  ת, ה ת שיחייה צפופה בגדו מ ת הניקוז קיי תעל מעלה  גינון עירוני אינטנסיבי. ב
צוי והרדוף הנחלים מ שיח-אברהם 

ת, בולבול ועוד. ת, צוצל מלווי אדם כדרור בי מינים  בעיקר 

מיני דגל:
צוי מ שיח-אברהם 

המלצות:
תעלה יש ת ה תיה. על גדו תעלה וגדו מים ב מו כן יש לאפשר חלחול  תן, כ ת הניקוז ובכך להרחיב או תעל ת  ת שיפוע גדו תן א מ מלץ ל מו
מיים. קו מ תיים  ת עצים, שיחים וחד-שנ משלב ת ה מבני ת  מורכבו מחייה רצוי לקיים  ת חידוש צ מיים. בעבודו קו מ ת  מחי גדו תול צ לש

גן הזיכרון

תיים) - שצ"פ. תאר גבע מ ת גב/53 ( תוכני
ת ת א מרחיבו ת גב/270 וגב/356  תוכניו

השצ"פ.

מיני דגל:בעלי חיים:

אתר מספר            8

מקרא
גינון עירוני

יעודי קרקע בשטח האתר

0 1:2,000מטר40

תכסית בשטח האתר
ת ניקוז. תעל גינון עירוני, 
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
גן הזיכרון

אתר מספר            8

מראה כללי

ירקון

זוג בולבולים ירגזי מצוי

תעלת ניקוז מי גשמים

           8
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פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

גן הזיכרון
8

אתר צפרות ואתר קינון- גדר חיה-שיחייה1 אתר קינון

קינון נקרים בעץ איזדרכת2 אתר קינון

אתר צפרות וקינון- זית אירופי, אלות מסטיק-צמחייה מקומית-שיחייה ותעלת ניקוז3 אתר קינון

שיח אברהם בוגר4 מיוחד/עץ בולט
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרגן הזיכרון

8

עופות

חסר מידע אדום חזה

לא בסיכון Bubulcus ibis (Linnaeus 1758)אנפית בקר

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Falco tinnunculus (Linnaeus 1758)בז מצוי

לא בסיכון Upupa epops (Linnaeus 1758)דוכיפת

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

פולש Psittacula krameri (Scopoli 1769)דררה

לא בסיכון Muscicapa striata (Pallas 1764)חטפית אפורה

לא בסיכון Lanius collurio (Linnaeus 1758)חנקן אדום גב

לא בסיכון Lanius nubicus (Lichtenstein 1823)חנקן נובי

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chloris (Linnaeus 1758)ירקון

לא בסיכון Alcyon smyrnensis (Linnaeus 1758)חזה-לבן

פולש Acridotheres tristis (Linnaeus 1766)מאיינה מצויה

לא בסיכון Motacilla alba (Linnaeus 1758)נחליאלי לבן

לא בסיכון Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg 1833)נקר סורי

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Apus apus (Linnaeus 1758)סיס חומות

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

לא בסיכון Garrulus glandarius (Linnaeus 1758)עורבני

חסר מידע עלווית אפורה

חסר מידע עלווית חורף

לא בסיכון Phylloscopus bonelli (Vieillot 1819)בטן-עלווית לבנת

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית

לא בסיכון Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת

לא בסיכון Acrocephalus scirpaceus (Hermann 1804)קנית קטנה

לא בסיכון Turdus merula (Linnaeus 1758)שחרור

לא בסיכון Streptopelia turtur (Linnaeus 1758)תור מצוי

לא בסיכון Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838)תור צווארון

66



רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן הזיכרון

שכיחות

:מספר אתר

8

פולשאזדרכת מצויה1 אין נתון

נפוץ אלת המסטיק2

נפוץ אמיך קוצני3

נפוץ אספסת מצויה4

פולשאספרג מנוצה5 אין נתון

מצוי ארכובית הציפורים6

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע7   ברוש מצוי

מצוי יבלית מצרית-בת8

נפוץ גומא הפקעים9

שתול10   הרדוף הנחלים

פולש.מ.ושינגטוניה ב11 אין נתון

גרזיפן מצוי12 מצוי

שתול13   זית אירופי

גרחלבלוב זוחל14 אין נתון

נפוץ חלבלוב מצוי15

נפוץ חלמית מצויה16

נפוץ פרחים-חלמית קטנת17

גרחמציץ קטן18 מצוי

נפוץ יבלית מצויה19

פולש.מ.ירבוז ב20 אין נתון

נדיר למדי כוכבית חיוורת21

מצוי כתלית יהודה22

פולשלנטנה ססגונית23 תדיר

מצוי מעוג כרתי24

נפוץ מרור הגינות25

נפוץ קרנית-ניסנית דו26

נפוץ ניסנית זיפנית27

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע28   סיסם הודי

תדיר סיסנית הגינות29

מצוי סרפד קרומי30

תדיר עבדקן הדורים31
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן הזיכרון

שכיחות

:מספר אתר

8

נטוע32 גרעפרית הכף  

נטוע33   ער אציל

תדיר עשנן מטפס34

פולשאלה-פלפלון דמוי35 אין נתון

גרקומלינה זקופה36 אין נתון

קנדית/מסולסלת37 פולש.מ.קייצת ב אין נתון

נפוץ פרי מצוי-רב38

מצוי רגלת הגינה39

פולששחליל מכופל40 אין נתון

שתול41 מוגןאברהם מצוי-שיח  

שחור/לבן42 גר.מ.תות ב אין נתון

שתול43 מוגןתמר מצוי  
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שראל קימת לי קרן 
שראל קימת לי קרן 

נחל
נחל

בועזבועז

אחדות העבודה
אחדות העבודה

צורצור

בורוכובבורוכוב

2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

4.4 דונם

ק"ל, בורוכוב ק שה מהרחובות:  גי
וצור.

ק"ל ק בין הרחובות: בורוכוב, 
וחניתה.

שטח:
גבולות:

קוז. שיפועים מתונים לכיוון תעלת ני שורי למדי עם  מי

ק. בגן שח קני מ שאות, עצים, ספסלים ומת גן ציבורי המכיל מד
<Null>.שמים קוז מי ג עוברת תעלה מבוטנת לני

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
שטיין. ק קלעי, בי"ס תלמה ילין, בית א שאות,בי"ס  ק, מד שח קני מ ק אינטנסיבי כולל צל, ספסלים, מת פאר

שתייה. שבילי הליכה ומי 

מקורות מידע נוספים:

גן מאיר ויקטור
אתר מספר           9

מפגעים:
אין מפגעים.

ק מאתרי הטבע אתר מנות
האחרים בעיר.

קישוריות:
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בורוכובבורוכוב

פטאיפטאי

סמטת צור
סמטת צור חניתהחניתה

קרן קימת לישראל
קרן קימת לישראל

אחדות העבודה
אחדות העבודה

20

צומח:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

מינים אדומים:

תעלה. שיחייה צפופה וגזומה בסמוך ל ת  רוני אינטנסיבי. קיימ גינון עי

ת, בולבול ועוד. ת, צוצל ר בי רו ר מינים מלווי אדם כד בעיק

מיני דגל:

המלצות:
ש תעלה י ת ה תיה. על גדו תעלה וגדו ר חלחול מים ב ש ש לאפ תן, כמו כן י רחיב או ת הניקוז ובכך לה תעל ת  שיפוע גדו ת  תן א מומלץ למ
תיים מקומיים. שנ שיחים וחד- ת עצים,  שלב ת המ ת מבני רכבו רצוי לקיים מו ש צמחייה  ת חידו ת מקומיים. בעבודו תול צמחי גדו ש ל

גן מאיר ויקטור

רים תיים) - מגו ר גבע תא ת גב/53 (מ תוכני
רי שטח ציבו רחיבה  ת גב/331 מ תוכני א'. 

תוח. פ

מיני דגל:בעלי חיים:

אתר מספר            9

מקרא
רוני גינון עי

יעודי קרקע בשטח האתר

0 ר40 1:2,000מט

תכסית בשטח האתר
ת ניקוז. תעל רוני,  גינון עי
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
גן מאיר ויקטור

אתר מספר            9

מראה כללי

מבט כללי נוסף

שחרור "מטייל" בגן תעלת ניקוז מי גשמים

דררה- מין פולש 

           9
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פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

גן מאיר ויקטור
9

גדר חיה ותעלת ניקוז בשולי הגן-שיחייה1 אתר קינון
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרגן מאיר ויקטור

9

יונקים

לא בסיכון Erinaceus concolor (Martin 1838)קיפוד מצוי

עופות

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Upupa epops (Linnaeus 1758)דוכיפת

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

פולש Psittacula krameri (Scopoli 1769)דררה

חסר מידע זמיר מנומר

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chloris (Linnaeus 1758)ירקון

לא בסיכון Alcyon smyrnensis (Linnaeus 1758)חזה-לבן

פולש Acridotheres tristis (Linnaeus 1766)מאיינה מצויה

לא בסיכון Motacilla alba (Linnaeus 1758)נחליאלי לבן

לא בסיכון Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg 1833)נקר סורי

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

לא בסיכון Sylvia communis (Latham 1787)סבכי קוצים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Apus apus (Linnaeus 1758)סיס חומות

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

לא בסיכון Garrulus glandarius (Linnaeus 1758)עורבני

חסר מידע עלווית אפורה

חסר מידע עלווית חורף

לא בסיכון Phylloscopus bonelli (Vieillot 1819)בטן-עלווית לבנת

חסר מידע פרוש מצוי

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית

לא בסיכון Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת

לא בסיכון Turdus merula (Linnaeus 1758)שחרור

לא בסיכון Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838)תור צווארון
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן מאיר ויקטור

שכיחות

:מספר אתר

9

פולשאספרג מנוצה1 אין נתון

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע2   ברוש מצוי

נפוץ גומא הפקעים3

נפוץ דגנין מצוי4

שתול5   הרדוף הנחלים

פולש.מ.ושינגטוניה ב6 אין נתון

שתול7   זית אירופי

גרחלבלוב זוחל8 אין נתון

נפוץ חלבלוב מצוי9

נפוץ פרחים-חלמית קטנת10

פולשחמציץ נטוי11 מצוי

נפוץ יבלית מצויה12

פולש.מ.ירבוז ב13 אין נתון

מצוי כתלית פורטוגלית14

פולשמכנף נאה15 אין נתון

מצוי מעוג כרתי16

נפוץ ניסנית זיפנית17

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע18   סיסם הודי

תדיר סיסנית הגינות19

נטוע20 גרעפרית הכף  

תדיר עשנן מטפס21

גרקומלינה זקופה22 אין נתון

קנדית/מסולסלת23 פולש.מ.קייצת ב אין נתון

נפוץ פרי מצוי-רב24

מצוי רגלת הגינה25

פולששחליל מכופל26 אין נתון

מצוי תודרה מעובה27

שחור/לבן28 גר.מ.תות ב אין נתון

74



פטאיפטאי

2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

2.4 דונם

שה מרחוב פטאי. גי

צפונית לרחוב פטאי
שטח:
גבולות:

שור. מי

שונים: האחד, גן ציבורי שני חלקים  גן ציבורי המורכב מ
שחק. שאות, עצים, ספסלים ומתקני מ אופייני המכיל מד
שני, חלקת חקלאות זעירה- "גינה קהילתית" בה גדלים ה
שחלקם שראל  צמחי תבלין, מאכל, נוי ומעט צמחי ארץ-י

נדירים.

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
שטיין. שאות,בי"ס תלמה ילין, בית אק שחק, מד פארק אינטנסיבי כולל צל, ספסלים, מתקני מ

שתייה שבילי הליכה ומי 

מקורות מידע נוספים:

גינת פטאי
אתר מספר          10

מפגעים:
אין מפגעים.

אתר מנותק מאתרי הטבע
האחרים בעיר.

קישוריות:
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פטאיפטאי

20

צומח:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

מינים אדומים:

ספר מינים מקומיים תבלין, צמחי מאכל ומ ת המכילה: צמחי  תי ת זעירה- גינה קהיל סיבי. במזרח, חקלאו במערב, גינון עירוני אינטנ
ת-עלים ועוד. תה צר ש ת, פ שדו ת ה סטמ ת,  אגרו שחלקם נדירים מאוד, ביניהם: געדה קיפח תולים/זרועים  ש

ת, בולבול ועוד. ת, צוצל בעיקר מינים מלווי אדם כדרור בי

מיני דגל:

המלצות:
ת עצים, שלב ת המ ת מבני ש צמחייה רצוי לקיים מורכבו ת חידו ת למינים מקומיים. בעבודו ת קינון ייעודיו תיבו שטח הגן  מומלץ להציב ב

ת. תי שילוב המינים המקומיים בגינה הקהיל ת  שיך ולהגביר א תן להמ תיים מקומיים. כמו כן, ני שנ שיחים וחד-

גינת פטאי

תיים) - מגורים תאר גבע ת גב/53 (מ תוכני
א'.

מיני דגל:בעלי חיים:

אתר מספר           10

מקרא
ת תי גינה קהיל
גינון עירוני

יעודי קרקע בשטח האתר

0 1:1,000מטר20

תכסית בשטח האתר
ת זעירה. גינון עירוני, חקלאו
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
גינת פטאי

אתר מספר           10

מראה כללי

אגרוסטמת השדות- מין "אדום" שנשתל בגן

ציפורנית מצרית בולבול על שיח פפאיה

מבט כללי נוסף

          10
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פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

גינת פטאי
10

אתר טבע עירוני ותשתית קליטת קהל- גינה קהילתית1 בוסתן

שתולה בגינה הקהילתית, "אדום"מין - אגרוסטרמת השדות2 יחודי/צמח נדיר

עץ ברוש מת מכוסה בשפע צמחיה מטפסת3 אתר קינון

שתולה בגינה הקהילתית, "אדום"מין - געדה קיפחת4 יחודי/צמח נדיר
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרגינת פטאי

10

זוחלים

לא בסיכון Chamaeleo chamaeleon recticrista   Boettger, 1880תיכונית-זיקית ים

לא בסיכון .Laudakia stellio sspחרדון מצוי צפוני

(פרפרים)חרקים 

לא בסיכון כחליל האספסת

לא בסיכון כחליל הקוטב

לא בסיכון נימפית החורשף

עופות

חסר מידע אדום חזה

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Upupa epops (Linnaeus 1758)דוכיפת

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

פולש Psittacula krameri (Scopoli 1769)דררה

חסר מידע Luscinia megarhynchos (Brehm 1831)זמיר הירדן

חסר מידע זמיר מנומר

פולש זרזיר בורמזי

חסר מידע חכלילית עצים

לא בסיכון Lanius collurio (Linnaeus 1758)חנקן אדום גב

לא בסיכון Lanius nubicus (Lichtenstein 1823)חנקן נובי

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chloris (Linnaeus 1758)ירקון

לא בסיכון Alcyon smyrnensis (Linnaeus 1758)חזה-לבן

פולש Acridotheres tristis (Linnaeus 1766)מאיינה מצויה

לא בסיכון Motacilla alba (Linnaeus 1758)נחליאלי לבן

לא בסיכון Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg 1833)נקר סורי

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Apus apus (Linnaeus 1758)סיס חומות

לא בסיכון Hirundo rustica (Linnaeus 1758)סנונית הרפתות

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

לא בסיכון Garrulus glandarius (Linnaeus 1758)עורבני

חסר מידע עלווית אפורה

חסר מידע עלווית חורף

לא בסיכון Phylloscopus bonelli (Vieillot 1819)בטן-עלווית לבנת

חסר מידע פרוש מצוי

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרגינת פטאי

10

לא בסיכון Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת

לא בסיכון Turdus merula (Linnaeus 1758)שחרור

לא בסיכון Hippolais pallida (Hemprich & Ehrenberg 1833)שיחנית קטנה

פולש תוכי נזירי

לא בסיכון Streptopelia turtur (Linnaeus 1758)תור מצוי

לא בסיכון Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838)תור צווארון
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גינת פטאי

שכיחות

:מספר אתר

10

שתולבסכנת הכחדה1   אגרוסטמת השדות

שתול2 מוגןאזוב מצוי  

נפוץ אזנב מצוי3

גר.מ.איקליפטוס ב4 אין נתון

נפוץ אספסת מצויה5

מצוי ארכובית הציפורים6

נפוץ ארכובית שבטבטית7

שתול8 מוגןחצב יקינתוני-בן  

פולשברומית גדולה9 אין נתון

מצוי ברומית ספרדית10

מצוי יבלית מצרית-בת11

נפוץ גומא הפקעים12

שתולבסכנת הכחדה13   געדה קיפחת

נפוץ גרניון רך14

נפוץ דגנין מצוי15

תדיר דגנין קהה16

שתול17   זוטה לבנה

נפוץ זון אשון18

גרזיפן מצוי19 מצוי

מצוי סב מצוי-זקן20

נפוץ חטמית זיפנית21

נפוץ חלבלוב מצוי22

פולשחלבלוב נטוי23 תדיר

נפוץ חלמית מצויה24

נפוץ פרחים-חלמית קטנת25

פולשחמציץ נטוי26 מצוי

גרחמציץ קטן27 מצוי

נפוץ חרצית עטורה28

נפוץ יבלית מצויה29

נפוץ ילקוט הרועים30

פולש.מ.ירבוז ב31 אין נתון
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גינת פטאי

שכיחות

:מספר אתר

10

גרירבוז מבריק32 נדיר למדי

פולשהנזיר-כובע33 אין נתון

מצוי כתלית יהודה34

נפוץ לחך מצוי35

תדיר ליפיה זוחלת36

גרלפופית כפנית37 נדיר למדי

מצוי מעוג כרתי38

נפוץ מרגנית השדה39

נפוץ מרור הגינות40

נפוץ משערת זהובה41

נפוץ ניסנית זיפנית42

תדיר סיסנית הגינות43

מצוי סרפד קרומי44

תדיר עבדקן הדורים45

נטוע46 גרעפרית הכף  

תדיר עשנן מטפס47

שתול48   פיגם מצוי

מצוי פרג נחות49

שתול50   עלים-פשתה צרת

ישראל ולבנון51 תדיר ישראלית-ציפורנית ארץ

נפוץ ציפורנית מצרית52

שתול53 מוגןצתרה ורודה  

מצוי קדד האנקולים54

גרקומלינה זקופה55 אין נתון

נטוע56 גרקזוארינה דקיקה  

ישראל וטורקיה57 גרישראלי-קחוון ארץ נפוץ

פולשקייצת מסולסלת58 נפוץ

נפוץ פרי מצוי-רב59

מצוי רגלת הגינה60

שתול61 גררימון מצוי  

פולששחליל מכופל62 אין נתון
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גינת פטאי

שכיחות

:מספר אתר

10

נפוץ שועל נפוצה-שיבולת63

נפוץ שלמון יפואי64

נפוץ שעורת העכבר65

מצוי תודרה מעובה66

מצוי תודרה סייגית67

זרוע68 מוגןתורמוס ההרים תדיר

שחור/לבן69 גר.מ.תות ב אין נתון

נפוץ תלתן הארגמן70
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יש
לכ

יש
לכ

הל"ההל"ה

2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

5 דונם

גישה מהרחובות: הל"ה ולכיש.

דרומית לרחוב הל"ה, מזרחית
לרחוב לכיש.

שטח:
גבולות:

מישור.

גן ציבורי המכיל מדשאות, עצים, ספסלים ומתקני משחק. בגן
נטועים עצי מיש, זית וסיסם מרשימים וקיימת שיחייה צפופה

בשוליים בה נצפתה זיקית בוגרת.

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
פארק אינטנסיבי כולל צל, ספסלים, מתקני משחק, מדשאות,בי"ס ברנר.

שבילי הליכה ומי שתייה

מקורות מידע נוספים:

גן הבנים
אתר מספר          11

מפגעים:
אין מפגעים.

אתר מנותק מאתרי הטבע
האחרים בעיר- מנותק מבית
קברות נחלת יצחק ע"י רחוב
הפלמ"ח עם שתי שורות בתי

מגורים.

קישוריות:
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כיש
ל

כיש
ל

הל"ההל"ה

20

צומח:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

מינים אדומים:

עצי מיש, חורשת סיסם הודי ומספר שיחיות צפופות. עם חורשת  עירוני אינטנסיבי  גינון 

עוד. עיקר מינים מלווי אדם כדרור בית, צוצלת, בולבול ו ב

מיני דגל:
מיש דרומי

המלצות:
על צמחים עצים, שיחים וחד-שנתיים. מומלץ להתבסס  עבודות גינון של חידוש צמחייה רצוי לקיים מורכבות מבנית המשלבת  ב

עודיות למינים מקומיים. מקומיים האופייניים לחמרה. מומלץ להציב בשטח הגן תיבות קינון יי

גן הבנים

עתיים) - שצ"פ. תוכנית גב/53 (מתאר גב

מיני דגל:בעלי חיים:
שלדג לבן חזה, זיקית

אתר מספר           11

מקרא
עירוני גינון 

יעודי קרקע בשטח האתר

0 1:1,000מטר20

תכסית בשטח האתר
עירוני. גינון 
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
גן הבנים

אתר מספר           11

מראה כללי

זנב-עקרב שיכני

זיקית ים-תיכונית עץ מיש דרומי בכניסה לגן

שלדג לבן-חזה 

          11
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פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

גן הבנים
11

אברהם בוגר-שיח1 יחודי/צמח נדיר

ריכוז עצי מיש דרומי2 מיוחדים/עצים בולטים
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרגן הבנים

11

זוחלים

לא בסיכון Chamaeleo chamaeleon recticrista   Boettger, 1880תיכונית-זיקית ים

לא בסיכון .Laudakia stellio sspחרדון מצוי צפוני

עופות

חסר מידע אדום חזה

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Upupa epops (Linnaeus 1758)דוכיפת

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

פולש Psittacula krameri (Scopoli 1769)דררה

חסר מידע זמיר מנומר

פולש זרזיר בורמזי

לא בסיכון Muscicapa striata (Pallas 1764)חטפית אפורה

לא בסיכון Lanius collurio (Linnaeus 1758)חנקן אדום גב

לא בסיכון Lanius nubicus (Lichtenstein 1823)חנקן נובי

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chloris (Linnaeus 1758)ירקון

לא בסיכון Alcyon smyrnensis (Linnaeus 1758)חזה-לבן

פולש Acridotheres tristis (Linnaeus 1766)מאיינה מצויה

לא בסיכון Motacilla alba (Linnaeus 1758)נחליאלי לבן

לא בסיכון Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg 1833)נקר סורי

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Apus apus (Linnaeus 1758)סיס חומות

לא בסיכון Hirundo rustica (Linnaeus 1758)סנונית הרפתות

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

לא בסיכון Garrulus glandarius (Linnaeus 1758)עורבני

חסר מידע עלווית אפורה

חסר מידע עלווית חורף

חסר מידע פרוש מצוי

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית

לא בסיכון Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת

לא בסיכון Corvus monedula (Linnaeus 1758)קאק

לא בסיכון Turdus merula (Linnaeus 1758)שחרור

לא בסיכון Streptopelia turtur (Linnaeus 1758)תור מצוי

לא בסיכון Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838)תור צווארון
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן הבנים

שכיחות

:מספר אתר

11

פולשאזדרכת מצויה1 אין נתון

פולשאיילנתה בלוטית2 תדיר

נפוץ אלת המסטיק3

פולשאספרג מנוצה4 אין נתון

מצוי ארכובית הציפורים5

מוגןעלים-אשחר רחב6 תדיר

מוגן.מ.אשל ב7 אין נתון

מצוי דבקת החומות8

פולשדגנה הודית9 אין נתון

נפוץ דגנין מצוי10

נטועבסכנת הכחדה בטבע11 מוגןדולב מזרחי  

שתול12   הרדוף הנחלים

תדיר ורוניקה מבריקה13

שתול14   זית אירופי

תדיר עקרב שיכני-זנב15

נפוץ חלבלוב מצוי16

נפוץ פרחים-חלמית קטנת17

פולשחמציץ נטוי18 מצוי

נפוץ יבלית מצויה19

נפוץ ילקוט הרועים20

פולש.מ.ירבוז ב21 אין נתון

נדיר למדי כוכבית חיוורת22

פולשלנטנה ססגונית23 תדיר

נטוע24 מוגןמיש דרומי  

נפוץ מרור הגינות25

נפוץ קרנית-ניסנית דו26

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע27   סיסם הודי

תדיר סיסנית הגינות28

נטוע29 גרעפרית הכף  

נטוע30   ער אציל

פולשאלה-פלפלון דמוי31 אין נתון
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן הבנים

שכיחות

:מספר אתר

11

קנדית/מסולסלת32 פולש.מ.קייצת ב אין נתון

פולשקייצת מסולסלת33 נפוץ

נפוץ פרי מצוי-רב34

מצוי רגלת הגינה35

פולששחליל מכופל36 אין נתון

שתול37 מוגןאברהם מצוי-שיח  

מצוי תודרה סייגית38

שתול39 מוגןתמר מצוי  
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המגדל
המגדל

אבני זכרון
אבני זכרון

ש י
לכ

ש י
לכ

רמז
רמז

ש תע שה תע ה

צה"לצה"ל

המעיןהמעין

שראלשינקיןשינקין ת לי קרן קימ
שראל ת לי קרן קימ

שלום שלוםה ה

ים
רד
הו

ים
רד
הו

הל"ההל"ה

ריה
 זכ
קא
ס לו
ג

ריה
 זכ
קא
ס לו
ג

הצנחנים
הצנחנים

דליהדליה

יד מרדכי
יד מרדכי לת

אי
לת
אי

מן
ויצ

מן
ויצ

טיברטיבר

ער
הנו
ת 
עלי

ער
הנו
ת 
עלי

רמב"םרמב"ם

סין סיןגנ גנ

סירני אנצו

סירני אנצו

רד
ע

רד
ע

הנגבה
הנגבה

ש עציון ש עציוןגו גו

הפלמחהפלמח

2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

57.6 דונם

שה רק מרחוב אבני זיכרון. גי

סה מרחוב אבני זיכרון. כני
שטח:
גבולות:

שור. מי

תר ת רצועה צרה וארוכה. הא תיק הבנוי בצור ת ו ת קברו בי
שים, בהם שבו, בעיקר ברו ת ובגובה העצים  מיוחד בצפיפו
שעיר). כמו כן, קיימים מעט שוף ו סי לילה (ינ תרו דור או
שבוני טבעי ומיוחד שופי חמרה מוארים בהם נמצא צומח ע מח

שחלקו נדיר.

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
ת ת לבי סה מזרחי תיד כני סדר בע תו ס אמונים (אם  בי"

ת). הקברו
תים שירו סה מים,  סודר במרכז, צל. בכני שביל הליכה מ

סלים. ספ ו

מקורות מידע נוספים:
ת החילזון). ס ספ שראל, כרך א' (ערכים: א ת הכחדה בי סכנ ספר האדום - צמחים ב שמידע, ופולק, 2007. ה

בית קברות נחלת יצחק
אתר מספר          12

מפגעים:
אין מפגעים.

חלק ממכלול יחד עם החלק
ת ת הקברו של בי המערבי 
שטח סמוך ל ת"א.  שייך ל ה
תוח קטן ומגודר ממערב פ

ת הנוער. לרחוב עליי

קישוריות:
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צומח:

תיים סקר טבע עירוני - גבע

מינים אדומים:

עלמין מצויים מספר עצי אזדרכת. בצפון בית ה עם נוכחות גבוהה של  עצי ברוש בוגרים  עיקר מ חורשה בצפיפות בינונית המורכבת ב
עשבוני אופייני, ביניהם: רכפה מזרחית, כדן קטן-פרחים, מצילות מחשופי חמרה מוארים בהם נמצאים ריכוזים קטנים של צומח 

מצוייצות, אספסת החילזון.

עצים ושיחים בוגרים. האתר עם כמות גדולה למדי של  אתר 
משמש לקינון של מספר דורסי לילה וכן מוקד משיכה

לציפורים נודדות רבות.

מיני דגל:
רכפה מזרחית, פשתנית יפו, מצילות מצוייצות

ת: המלצו
עונתיים אופייניים לחמרה ואף ע פרחי בר  עד היום. ברווחים הצרים שבין המצבות ניתן לזרו ע ריצוף בטון בשטחים שלא רוצפו  אין לבצ

ע המקומי. ערכו של המקום לציבור ולטב עלות את  לשתול גיאופיטים אופייניים-  בכך לה

ת יצחק ת נחל ת קברו בי

אספסת החילזון

עתיים) - בית תוכנית גב/53 (מתאר גב
קברות קיים.

מיני דגל:בעלי חיים:
עצים, זהבן מחלל עיר מצוי, ינשוף  ש

תר מספר           12 א

מקרא
חורשה גבוהה בצפיפות בינונית

עירוני גינון 

תר יעודי קרקע בשטח הא

0 1:7,000מטר170

תר ת בשטח הא תכסי
בית קברות.

92



סקר טבע עירוני - גבעתיים
בית קברות נחלת יצחק

אתר מספר           12

מראה כללי

פשתנית יפו לפני פריחה

מצילות מצוייצות בתחילת פריחה רכפה מזרחית

אספסת החילזון- מין "אדום"

          12
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פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

בית קברות נחלת יצחק
12

פרט בודד של רקפת1 יחודי/צמח נדיר

חצבים בתוך מצבה2 יחודי/צמח נדיר

נרקיס בתוך מצבה3 יחודי/צמח נדיר

מקבץ נרקיסים בין המצבות4 יחודי/צמח נדיר

חצבים בין המצבות5 יחודי/צמח נדיר

פרחים-מקבץ של כדן קטן6 יחודי/צמח נדיר

אספסת החילזון": אדום"מין 7 יחודי/צמח נדיר

עירית נבובה ומצילות מצוייצות, פרחים-כדן קטן: אתר פריחה של8 אתר פריחה

ריכוז מצילות מצוייצות ורכפה מזרחית9 יחודיים/צמחים נדירים

מקבץ מצילות מצוייצות10 יחודי/צמח נדיר
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרבית קברות נחלת יצחק

12

(פרפרים)חרקים 

לא בסיכון כחליל האספסת

לא בסיכון לבנין הכאסיה

לא בסיכון לבנין הכרוב

לא בסיכון נימפית החורשף

לא בסיכון נימפית הסרפד

עופות

חסר מידע אדום חזה

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Upupa epops (Linnaeus 1758)דוכיפת

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

פולש Psittacula krameri (Scopoli 1769)דררה

לא בסיכון Oriolus oriolus (Linnaeus 1758)זהבן מחלל

חסר מידע Luscinia megarhynchos (Brehm 1831)זמיר הירדן

לא בסיכון Carduelis carduelis (Linnaeus 1758)חוחית

לא בסיכון Muscicapa striata (Pallas 1764)חטפית אפורה

חסר מידע חטפית לבנת עורף

חסר מידע חכלילית עצים

לא בסיכון Lanius collurio (Linnaeus 1758)חנקן אדום גב

לא בסיכון Lanius nubicus (Lichtenstein 1823)חנקן נובי

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Asio otus (Linnaeus 1758)ינשוף עצים

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chloris (Linnaeus 1758)ירקון

לא בסיכון Alcyon smyrnensis (Linnaeus 1758)חזה-לבן

פולש Acridotheres tristis (Linnaeus 1766)מאיינה מצויה

לא בסיכון Motacilla alba (Linnaeus 1758)נחליאלי לבן

לא בסיכון Accipiter nisus (Linnaeus 1758)נץ מצוי

לא בסיכון Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg 1833)נקר סורי

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Sylvia melanocephala (Gmelin 1789)סבכי שחור ראש

לא בסיכון Apus apus (Linnaeus 1758)סיס חומות

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

לא בסיכון Garrulus glandarius (Linnaeus 1758)עורבני

חסר מידע עלווית אפורה

חסר מידע עלווית חורף

חסר מידע עלווית ירוקה

חסר מידע פרוש מצוי
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרבית קברות נחלת יצחק

12

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית

לא בסיכון Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת

לא בסיכון Corvus monedula (Linnaeus 1758)קאק

חסר מידע קכלי רונן

לא בסיכון Turdus merula (Linnaeus 1758)שחרור

לא בסיכון Otus scops (Linnaeus 1758)שעיר מצוי

לא בסיכון Streptopelia turtur (Linnaeus 1758)תור מצוי

לא בסיכון Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838)תור צווארון

לא בסיכון Tyto alba (Scopoli 1769)תנשמת
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

בית קברות נחלת יצחק

שכיחות

:מספר אתר

12

פולשאזדרכת מצויה1 אין נתון

נפוץ אזנב מצוי2

בסכנת הכחדה3 נדיר מאוד אספסת החילזון

נפוץ אספסת מצויה4

מצוי אספסת קטועה5

פולשאספרג מנוצה6 אין נתון

מצוי ארנריה מצויה7

מצוי ישראלית-בקיה ארץ8

פולשברומית גדולה9 אין נתון

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע10   ברוש מצוי

נפוץ גומא הפקעים11

מצוי גרניון עגול12

מצוי דבקת החומות13

נדיר למדי דבשה הודית14

פולשדודוניאה דביקה15 אין נתון

תדיר דרכנית שעירה16

שתולבסכנת הכחדה בטבע17 מוגןהדס מצוי  

שתול18   הרדוף הנחלים

מצוי ויתניה משכרת19

פולש.מ.ושינגטוניה ב20 אין נתון

גרזיפן מצוי21 מצוי

שתול22   זית אירופי

תדיר חלבלוב החוף23

נפוץ חלבלוב מצוי24

פולשחלבלוב נטוי25 תדיר

פולשחלבלוב פושט26 אין נתון

נפוץ פרחים-חלמית קטנת27

פולשחמציץ נטוי28 מצוי

נפוץ חסת המצפן29

מוגןחצב מצוי30 נפוץ

נפוץ חרצית עטורה31
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

בית קברות נחלת יצחק

שכיחות

:מספר אתר

12

נפוץ ילקוט הרועים32

פולש.מ.ירבוז ב33 אין נתון

גרירבוז שרוע34 נפוץ

נדיר למדי כוכבית חיוורת35

פולשפרחים-כסמנתה רבת36 אין נתון

נפוץ אווז האשפות-כף37

מצוי כתלית פורטוגלית38

נפוץ לוטוס מצוי39

מצוי לועית קטנה40

תדיר לוף ירוק41

נטוע42 מוגןמיש דרומי  

מצוי מצילות מצויצות43

נפוץ מרגנית השדה44

נפוץ מרור הגינות45

נפוץ נזמית לופתת46

נפוץ קרנית-ניסנית דו47

מוגןנרקיס מצוי48 מצוי

נפוץ סביון אביבי49

נדיר למדי סגינה זעירה50

מצוי סולנום שחור51

מצוי סרפד צורב52

מצוי סרפד קרומי53

תדיר עקרב ריחני-עוקץ54

תדיר עקרב שעיר-עוקץ55

תדיר עירית נבובה56

נטוע57   ער אציל

תדיר עשנן מטפס58

נפוץ עשנן קטן59

פולשאלה-פלפלון דמוי60 אין נתון

נפוץ פעמונית קטנה61

ישראל62 נדיר למדי פשתנית יפו
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

בית קברות נחלת יצחק

שכיחות

:מספר אתר

12

נפוץ צללית הכלאיים63

מצוי קדד האנקולים64

מצוי קוטב מצוי65

פולשקייצת מסולסלת66 נפוץ

תדיר קרדמין שעיר67

נפוץ קרנונית דביקה68

תדיר קרסולה מכונפת69

נפוץ פרי מצוי-רב70

שתול71 גררימון מצוי  

תדיר רכפה מזרחית72

שתול73 מוגןרקפת מצויה  

נפוץ שועל נפוצה-שיבולת74

ריסני/מצוי75 אין נתון .מ.שרביטן ב

מצוי תודרה מעובה76

מצוי תודרה סייגית77

שחור/לבן78 גר.מ.תות ב אין נתון

נפוץ תלתן לביד79

שתול80 מוגןתמר מצוי  
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שדה בוקרשדה בוקר

הרן
 א
שר

הרן
 א
שר

דה
 ש
חק
יצ

דה
 ש
חק
יצ

2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

4.2 דונם

גישה מהרחובות: גולומב ושדה
בוקר.

בין הרחובות: שדה בוקר, יצחק
שדה, גולומב ואהרן שר.

שטח:
גבולות:

מישור.

גן ציבורי המכיל מדשאות, עצים, ספסלים ומתקני משחק.

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
פארק אינטנסיבי כולל צל, ספסלים, מתקני משחק, מדשאות,מכללת אורט טכניקום, בי"ס כצנלסון

שבילי הליכה ומי שתייה

מקורות מידע נוספים:

גן שדה בוקר
אתר מספר          13

מפגעים:
אין מפגעים.

אתר מנותק מאתרי הטבע
האחרים בעיר

קישוריות:
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גולומבגולומב

שדה בוקרשדה בוקר

20

צומח:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

מינים אדומים:

גינון עירוני אינטנסיבי. בדרום מערב הגן קיים חיבור לגינת בניין מוזנחת בה עצי אורן ומעט צומח עשבוני.

בעיקר מינים מלווי אדם כדרור בית, צוצלת, בולבול ועוד.

מיני דגל:

המלצות:
בעבודות גינון של חידוש צמחייה רצוי לקיים מורכבות מבנית המשלבת עצים, שיחים וחד-שנתיים. מומלץ להתבסס על צמחים

פייניים לכורכר ולחמרה. מומלץ להציב בשטח הגן תיבות קינון ייעודיות למינים מקומיים. מקומיים האו

גן שדה בוקר

פ. תוכנית גב/53 (מתאר גבעתיים) - שצ"

מיני דגל:בעלי חיים:

אתר מספר           13

מקרא
גינון עירוני

יעודי קרקע בשטח האתר

0 1:1,500מטר30

תכסית בשטח האתר
גינון עירוני.
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
גן שדה בוקר

אתר מספר           13

מראה כללי

הכניסה לגן

קן של צופית עץ פיקוס עם שורשי אוויר מפותחים

פרג נחות, סביון אביבי וכרוב החוף

          13

102



פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

גן שדה בוקר
13

זוג אורנים בוגרים וצמחי בר תחתם1 מיוחד/עץ בולט

קינון צופית2 אתר קינון
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרגן שדה בוקר

13

עופות

חסר מידע אדום חזה

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Upupa epops (Linnaeus 1758)דוכיפת

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

פולש Psittacula krameri (Scopoli 1769)דררה

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chloris (Linnaeus 1758)ירקון

לא בסיכון Alcyon smyrnensis (Linnaeus 1758)חזה-לבן

פולש Acridotheres tristis (Linnaeus 1766)מאיינה מצויה

לא בסיכון Motacilla alba (Linnaeus 1758)נחליאלי לבן

לא בסיכון Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg 1833)נקר סורי

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Apus apus (Linnaeus 1758)סיס חומות

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

לא בסיכון Garrulus glandarius (Linnaeus 1758)עורבני

חסר מידע עלווית אפורה

חסר מידע עלווית חורף

חסר מידע פרוש מצוי

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית

לא בסיכון Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת

לא בסיכון Turdus merula (Linnaeus 1758)שחרור

לא בסיכון Streptopelia turtur (Linnaeus 1758)תור מצוי

לא בסיכון Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838)תור צווארון
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן שדה בוקר

שכיחות

:מספר אתר

13

פולשאורן קפריסאי1 אין נתון

פולשאזדרכת מצויה2 אין נתון

נפוץ אמיך קוצני3

מצוי עלים-אספרג ארוך4

פולשאספרג מנוצה5 אין נתון

מצוי יבלית מצרית-בת6

נפוץ גומא הפקעים7

תדיר דגנין קהה8

שתול9   הרדוף הנחלים

שתול10   זית אירופי

נפוץ חלבלוב מצוי11

פולשחלבלוב נטוי12 תדיר

נפוץ פרחים-חלמית קטנת13

פולשחמציץ נטוי14 מצוי

נפוץ חרצית עטורה15

נפוץ ילקוט הרועים16

נדיר למדי כוכבית חיוורת17

נפוץ אווז האשפות-כף18

מצוי כרוב החוף19

נפוץ לחך מצוי20

פולשלנטנה ססגונית21 תדיר

מצוי מעוג כרתי22

נפוץ משערת זהובה23

נפוץ ניסנית זיפנית24

מצוי סרפד קרומי25

מצוי פרג נחות26

מצוי ציפורנית לילית27

קנדית/מסולסלת28 פולש.מ.קייצת ב אין נתון

נפוץ פרי מצוי-רב29

מצוי רגלת הגינה30

מוגןשום גבוה31 מצוי
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן שדה בוקר

שכיחות

:מספר אתר

13

ריסני/מצוי32 אין נתון .מ.שרביטן ב

מצוי תודרה מעובה33
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רינסרינס

2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

3.7 דונם

השטח מגודר, ניתן להגיע לגדר
מרחוב בן-צבי.

בין רחוב ריינס לבן-צבי.
שטח:
גבולות:

החלק המערבי מישורי, המזרחי שיפוע מתון מאוד.

שטח פתוח מגודר ולא נגיש הנמצא בין בתי מגורים. לאתר
שני חלקים: אחד- נטיעות צעירות של עצי נוי, שני- צומח

עשבוני טבעי.

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
אין תשתיות לקליטת קהל.אין מוסדות חינוך בקרבת האתר.

מקורות מידע נוספים:

ריינס דרום
אתר מספר          14

מפגעים:
אין מפגעים.

אתר מנותק מאתרי הטבע
האחרים בעיר.

קישוריות:
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אש
בר

ית
אש
בר

שמעון בן צבישמעון בן צבי

ריינסריינס

20

צומח:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

מינים אדומים:

מדי. מוך ל מינים נ מגוון  שבוני בן-חלוף עם  מח ע מערב- צו של עצי נוי. ב מזרח- נטיעות צעירות  ב

מעט מים  שיכה לבע"ח- קיי מ מי  שטח קטן בין בנינים ללא גור
מלווי אדם. מינים,  מאוד 

מיני דגל:

המלצות:

ריינס דרום

שטח רה 1987) -  ש תוכנית גב/ 281/ א (או
פרטי פתוח וחנייה פרטית.

מיני דגל:בעלי חיים:

אתר מספר           14

מקרא
שבוני בן-חלוף עם עצים פזורים מח ע צו

גינון עירוני

יעודי קרקע בשטח האתר

0 1:1,500מטר30

תכסית בשטח האתר
שטח טבעי. שה,  חור
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
ריינס דרום

אתר מספר           14

מראה כללי

בקיה צרפתית

שטח החמרה המגולח בסתיו בקיה תרבותית בשטח החמרה באביב

שלדג לבן-חזה 

          14
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרריינס דרום

14

עופות

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Apus apus (Linnaeus 1758)סיס חומות

חסר מידע עלווית אפורה

חסר מידע עלווית חורף

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית

לא בסיכון Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

ריינס דרום

שכיחות

:מספר אתר

14

נפוץ אזנב מצוי1

נפוץ אמיך קוצני2

נפוץ אספסת מצויה3

מצוי אספסת עדשתית4

נפוץ אנפין-חיטה רב-בן5

מצוי בקיה צרפתית6

מצוי בקיית הכלאיים7

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע8   ברוש מצוי

נפוץ גדילן מצוי9

שתול10 גרגפן היין  

שתול11   הרדוף הנחלים

שתול12   זית אירופי

פולשחמציץ נטוי13 מצוי

נפוץ חרצית עטורה14

מצוי עמוד-טופח ארך15

מצוי טופח גדול16

נפוץ יבלית מצויה17

נדיר למדי כוכבית חיוורת18

נפוץ כליינית מצויה19

מצוי כרוב החוף20

נפוץ לוטוס מצוי21

פולשלנטנה ססגונית22 תדיר

פולשמכנף נאה23 אין נתון

מצוי מעוג כרתי24

תדיר מרקולית מצויה25

נפוץ קרנית-ניסנית דו26

נפוץ ניסנית זיפנית27

נפוץ נשרן צפוף28

תדיר עשנן מטפס29

נפוץ פיקוס התאנה30

מצוי צנון מצוי31
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

ריינס דרום

שכיחות

:מספר אתר

14

תדיר קרדמין שעיר32

נפוץ שועל נפוצה-שיבולת33

ריסני/מצוי34 אין נתון .מ.שרביטן ב

נפוץ תלתן לביד35

שתול36 מוגןתמר מצוי  
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ההסתדרות
ההסתדרות

ניר
ש ו
ק

ניר
ש ו
ק

שמעון שמעוןבן צבי  בן צבי 

יצחק רבין
יצחק רבין

2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

41.2 דונם

שה רבות: רחוב בן- נקודות גי
שביל צבי, דרך יצחק רבין, 
שביל מהקאנטרי. מהקניון ו

צפונית לדרך יצחק רבין.
שטח:
גבולות:

שיפועים מתונים. גבעה קטנה עם 

שאות גדולות, פארק ציבורי מודרני ומפותח המתאפיין במד
עצים נטועים בדלילות יחסית, בריכת נוי ונקודת תצפית
מוגבהת. בצפון האתר קיים גן ותיק יותר עם עצים מפותחים

הנטועים בצפיפות.

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
בי"ס אורים, בי"ס בן-צבי, בי"ס יגאל אלון, בי"ס לאה

שטיין יסודי. גולדברג, בית אק
שאות, שחק, מד פארק אינטנסיבי כולל צל, ספסלים, מתקני מ

שתייה. שבילי הליכה ומי 

מקורות מידע נוספים:

פארק גבעתיים
אתר מספר          15

מפגעים:
אין מפגעים.

חלק ממכלול יחד עם גן רבקה
וגן ילדי הגנים המופרדים ע"י
שמר הרחובות יצחק רבין ומ

הירדן.

קישוריות:
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דרך יצחק רבין
דרך יצחק רבין

סת
הכנ

סת
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ות
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הה

ות
דר
סת
הה

ייבבצצןןבבןןוועעממשש

קניון גבעתיים

20

צומח:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

מינים אדומים:

גינון עירוני אינטנסיבי. בשלוחה הצפון מזרחית קיימת חורשה קטנה של חרובים וזיתים. בפינה הדרום מערבית (סמוך לגשר הולכי
קע חשופה עם צומח עשבוני טבעי. ר ק הרגל) פיסת 

ר מינים מלווי אדם, כגון: דרור ק אינטנסיבי ביותר בו בעיק פאר
בית, עורב אפור ומיינה מצויה.

מיני דגל:

המלצות:
ס על צמחים בעבודות גינון של חידוש צמחייה רצוי לקיים מורכבות מבנית המשלבת עצים, שיחים וחד-שנתיים. מומלץ להתבס

מקומיים האופייניים לכורכר ולחמרה. ניתן לשתול בבריכת הנוי צמחי מים ארץ-ישראלים.

פארק גבעתיים

תוכנית גב/ 281/ א (אושרה 1987) - רוב
השטח שצ"פ, עם כתמים של "מגרש

מיוחד" ובנייני ציבור.

מיני דגל:בעלי חיים:

אתר מספר           15

מקרא
צומח עשבוני בן-חלוף

צומח עשבוני בן-חלוף עם עצים פזורים
גינון עירוני

יעודי קרקע בשטח האתר

0 1:4,000מטר100

תכסית בשטח האתר
גינון עירוני.
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
פארק גבעתיים

אתר מספר           15

מראה כללי

בריכת נוי וחישת קנים

פרג וחרציות על רקע הקניון חורשת חרובים וזיתים

קידה שעירה ש"התנדבה" לגדול בערוגה

          15
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פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

פארק גבעתיים
15

מקבץ ברושים עם שיחיית לבנדר תחתם1 מיוחדים/עצים בולטים

מספר פרטים צעירים של קידה שעירה2 יחודי/צמח נדיר

פרחי בר ארץ ישראלים בתוכם קחוונית פרג חרציות ועוד3 אתר פריחה

סיסם הודי בוגר וחישת קנים4 נקודת עניין אחרת

חורשת חרובים וזיתים5 מיוחדים/עצים בולטים
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרפארק גבעתיים

15

(פרפרים)חרקים 

לא בסיכון כחליל האספסת

לא בסיכון כחליל הקוטב

לא בסיכון לבנין הכאסיה

לא בסיכון לבנין משויש

לא בסיכון נימפית החורשף

יונקים

לא בסיכון Spalax leucodon [=ehrenbergi] (Nordmann 1840)( מינים כרומוזומליים4)חולד 

עופות

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Falco tinnunculus (Linnaeus 1758)בז מצוי

לא בסיכון Upupa epops (Linnaeus 1758)דוכיפת

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

פולש Psittacula krameri (Scopoli 1769)דררה

פולש זרזיר בורמזי

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chloris (Linnaeus 1758)ירקון

פולש Acridotheres tristis (Linnaeus 1766)מאיינה מצויה

לא בסיכון Motacilla alba (Linnaeus 1758)נחליאלי לבן

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Apus apus (Linnaeus 1758)סיס חומות

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

לא בסיכון Garrulus glandarius (Linnaeus 1758)עורבני

חסר מידע עלווית אפורה

חסר מידע עלווית חורף

חסר מידע פרוש מצוי

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית

לא בסיכון Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת

לא בסיכון Turdus merula (Linnaeus 1758)שחרור
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

פארק גבעתיים

שכיחות

:מספר אתר

15

נפוץ אזנב מצוי1

נפוץ אמיך קוצני2

נדיר למדי אספסת זעירה3

נפוץ אספסת מצויה4

מצוי אספסת קטועה5

מצוי ארכובית הציפורים6

נפוץ אנפין-חיטה רב-בן7

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע8   ברוש מצוי

מצוי יבלית מצרית-בת9

נפוץ גומא הפקעים10

מצוי גרגרנית גלילנית11

נדיר למדי דבשה הודית12

נפוץ דגנין מצוי13

גרפרי-דטורה נטויית14 אין נתון

תדיר ורוניקה מבריקה15

פולש.מ.ושינגטוניה ב16 אין נתון

גרזיפן מצוי17 מצוי

מצוי נוצה מחוספס-זיף18

שתול19   זית אירופי

גרחלבלוב הכדורים20 תדיר

גרחלבלוב זוחל21 אין נתון

נפוץ חלבלוב מצוי22

פולשחלבלוב נטוי23 תדיר

תדיר עלים-חלבלוב עגול24

נפוץ פרחים-חלמית קטנת25

פולשחמציץ נטוי26 מצוי

גרחמציץ קטן27 מצוי

מוגןחרוב מצוי28 תדיר

נפוץ חרצית עטורה29

נפוץ יבלית מצויה30

נפוץ ילקוט הרועים31
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

פארק גבעתיים

שכיחות

:מספר אתר

15

נדיר למדי כוכבית חיוורת32

נפוץ כליינית מצויה33

שתול34 מוגןכליל החורש  

נפוץ אווז האשפות-כף35

מצוי כרבולת מצויה36

מצוי כרוב החוף37

נפוץ לוטוס מצוי38

נפוץ לחך מצוי39

נפוץ לפתית מצויה40

תדיר שור מגובבת-לשון41

נטוע42 מוגןמיש דרומי  

מצוי מעוג כרתי43

נפוץ מרור הגינות44

נפוץ סביון אביבי45

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע46   סיסם הודי

תדיר סיסנית הגינות47

נטוע48 גרעפרית הכף  

מצוי פרג נחות49

מצוי ציפורנית לילית50

נפוץ ציפורנית מגוונת51

מצוי ציפורנית מקופחת52

נפוץ צללית הכלאיים53

מצוי צנון מצוי54

נפוץ קידה שעירה55

קנדית/מסולסלת56 פולש.מ.קייצת ב אין נתון

נפוץ פרי מצוי-רב57

מצוי רגלת הגינה58

פולששחליל מכופל59 אין נתון

פולששיטה כחלחלה60 נפוץ

מצוי תודרה סייגית61

נפוץ תלתן לביד62
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צחק רבין צחק רביןי י

צביהצביה

דוד
יון 
גור
בן 

דוד
יון 
גור
בן 

משמר הירדן
משמר הירדן

צוג הר
צוג ר ה

ר המאו
המאור ההסתדרות
ההסתדרות

יבניאלי
יבניאלי

קפלנסקי
מנורהמנורהקפלנסקי

הידיד
הידיד

המאבק
המאבק

נדיבשילובשילוב
ה

נדיב
ה

ף גימל
כ

ף גימל
כ

2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

41.5 דונם

גישה מהרחובות: יצחק רבין,
צוג, משמר הירדן וסמטת הר

לובטקין.

דרומית לדרך יצחק רבין, עד
רחוב משמר הירדן.

שטח:
גבולות:

שטח מישורי למדי .

גן ציבורי הצמוד לפארק גבעתיים בצפון ולגן ילדי הגנים
בדרום. ייחודו של הגן בממשק גינון המאפשר (במקומות
מסויימים) לצומח העשבוני הטבעי להתקיים בחודשי החורף
והאביב ומכוסח רק לאחר התייבשותו. כמו כן קיימת גינה
קהילתית, קינון של ציפורים שונות וגינון אנכי ייחודי בצפון

האתר.

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
בי"ס בן-צבי, בי"ס יגאל אלון, בי"ס לאה גולדברג, בית

אקשטיין יסודי.
פארק אינטנסיבי כולל צל, ספסלים, מתקני משחק, מדשאות,

שבילי הליכה ומי שתייה.

מקורות מידע נוספים:

גן רבקה
אתר מספר          16

מפגעים:
אין מפגעים.

חלק ממכלול יחד עם פארק
גבעתיים וגן ילדי הגנים

המופרדים ע"י הרחובות יצחק
רבין ומשמר הירדן.

קישוריות:
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המאבק
המאבק

קקחחצצייךךררדד
ןןייבברר

ןןווייררווגגןןבבךךררדד

המאבק
המאבק

קחחצצייךךררדד
ןןייבבררק

רייפפשש
אאר

שילובשילוב

נורה
נורהמ
מ

דיב
הנ

דיב
הנ

קפלנסקיקפלנסקי
ננבביי

אאיי
יילל

המאור
המאור

ררהה
גגווצצ

כ"ג
ה

כ"ג
ה

משמר הירדן
משמר הירדן

הההה
תתסס

ווררדד
תת

הידיד
הידיד

שער הגיא
שער הגיא

שילובשילוב

מנורהמנורה

דיב
הנ

דיב
הנ

קפלנסקיקפלנסקי

אלי
בני
י

אלי
בני
י

המאור
המאור

כ"ג
ה

כ"ג
ה משמר הירדן

משמר הירדן

תדרות ההס
ת תדרו ההס

תייםקניון גבע

20

צומח:

תיים סקר טבע עירוני - גבע

מינים אדומים:

ת ת חקלאו ת חלק מ ראלי. קיי ש רץ-י מוס א ר תו ל  ש ריכוזים  מצאו  שבוני הטבעי, בו נ שאר הצומח הע מו רכז הגן  רוני אינטנסיבי. במ גינון עי
תה ש פ רים מאוד, ביניהם: חוחן קרדני, אזוביון דגול,  שחלקם נדי רועים  תולים/ז ש מיים  מקו ר מינים  פ מס מכילה  ת ה תי זעירה- גינה קהיל

ת-עלים ועוד. ר צ

ר ש רים, א שיחים בוג ל עצים ו ש מדי  ת גדולה ל מו תיק עם כ גן ו
רק שטח הפא ל ציפורים. ב ש מגוון רחב  ר קינון ל ת מהווים א
רים פ ר פ מיני  מגוון  שיכה ל ר מהווה מ ש ת א תי ת גינה קהיל מ קיי

שטחה. רים נמצאים ב פ ר ל פ ש מה  שי ר מ ת  מו ואכן כ

מיני דגל:
ראלי ש ץ-י ר מוס א ר תו

ת: המלצו
ץ ל מ מו מקומיים נוספים.  רה  מ רוע מיני ח תן לז שבילים- ני שבוניים בצידי ה מחי בר ע שק הגינון המקיים צ מ מ ת  שיך ולהרחיב א מ לה

שיחים ת עצים,  לב ש מ ת ה מבני ת  רכבו מו רצוי לקיים  ש צמחייה  ת חידו מקומיים. בעבודו מינים  ת ל ת קינון ייעודיו תיבו שטח הגן  להציב ב
מיים. מקו תיים  שנ וחד-

גן רבקה

פ שצ" תיים) -  ר גבע תא מ ת גב/53 ( תוכני
שטח). ת מהקיים ב תי מהו שונים  ת  (בגבולו
מבני ציבור רחיים מיועדים ל מז שוליים ה ה
ת לאחר מצא ת 503-0200071 (נ תוכני ב
שוליים הצפוניים ת). ה תנגדויו הדיון בה
ת גב/ 281/ א תוכני שצ"פ ב מיועדים ל

רה 1987). ש (או

מיני דגל:בעלי חיים:
ת, נקר סורי ת, דוכיפ חוחי

תר מספר           16 א

מקרא
ת ת בינוני שה בצפיפו ר חו
שבוני בן-חלוף צומח ע

ת תי גינה קהיל

גינון עירוני

תר יעודי קרקע בשטח הא

0 ר140 1:6,000מט

תר ת בשטח הא תכסי
רה. ת זעי רוני, חקלאו גינון עי
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
גן רבקה

אתר מספר           16

מראה כללי

גינון אנכי על קיר מגרש ספורט 

פריחה אביבית אזוביון דגול- מין "אדום" שנשתל בגן

חוחית על עץ קזוארינה

          16
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פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

גן רבקה
16

חורשת סיסם הודי1 מיוחדים/עצים בולטים

סיסמים ופיקוסים עם שיחיית הדסים תחתם, חורשת זיתים4 נקודת עניין אחרת

בר-ישראלי לאורך שדרה עם פרחי-ריכוז תורמוס ארץ6 אתר פריחה

אזוביון דגול" אדום"ביניהם המין ה, צמחי בר שתולים ברחבי הגינה הקהילתית7 יחודיים/צמחים נדירים

גינה קהילתית8 נקודת עניין אחרת

שיחיית הרדוף הנחלים, חורשת זיתים ופיקוסים9 נקודת עניין אחרת

בר-מסלעה עם פרחי10 אתר פריחה
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרגן רבקה

16

(פרפרים)חרקים 

לא בסיכון סנונית נאה-זנב

לא בסיכון כחליל האספסת

לא בסיכון לבנין הכאסיה

לא בסיכון לבנין הכרוב

לא בסיכון לבנין הצנון

לא בסיכון לבנין התלתן

לא בסיכון נימפית החורשף

לא בסיכון נימפית הסרפד

יונקים

לא בסיכון Spalax leucodon [=ehrenbergi] (Nordmann 1840)( מינים כרומוזומליים4)חולד 

עופות

חסר מידע אדום חזה

לא בסיכון Bubulcus ibis (Linnaeus 1758)אנפית בקר

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Falco tinnunculus (Linnaeus 1758)בז מצוי

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

פולש Psittacula krameri (Scopoli 1769)דררה

חסר מידע Luscinia megarhynchos (Brehm 1831)זמיר הירדן

פולש זרזיר בורמזי

לא בסיכון Carduelis carduelis (Linnaeus 1758)חוחית

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chloris (Linnaeus 1758)ירקון

לא בסיכון Alcyon smyrnensis (Linnaeus 1758)חזה-לבן

פולש Acridotheres tristis (Linnaeus 1766)מאיינה מצויה

לא בסיכון Motacilla alba (Linnaeus 1758)נחליאלי לבן

לא בסיכון Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg 1833)נקר סורי

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Apus apus (Linnaeus 1758)סיס חומות

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

לא בסיכון Garrulus glandarius (Linnaeus 1758)עורבני

חסר מידע עלווית אפורה

חסר מידע עלווית חורף

חסר מידע עלווית ירוקה

חסר מידע פרוש מצוי

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרגן רבקה

16

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית

לא בסיכון Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת

לא בסיכון Turdus merula (Linnaeus 1758)שחרור

לא בסיכון Streptopelia turtur (Linnaeus 1758)תור מצוי

לא בסיכון Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838)תור צווארון
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן רבקה

שכיחות

:מספר אתר

16

פולשאזדרכת מצויה1 אין נתון

שתולבסכנת הכחדה2   אזוביון דגול

נפוץ אזנב מצוי3

תדיר אלית המפרק4

נפוץ אלת המסטיק5

נפוץ אמיך קוצני6

שתול7   אספסת השיח

מצוי עלים-אספרג ארוך8

פולשאספרג מנוצה9 אין נתון

מצוי ארכובית הציפורים10

נפוץ ארכובית שבטבטית11

מצוי ארנריה מצויה12

מוגןעלים-אשחר רחב13 תדיר

נפוץ בוצין מפורץ14

נפוץ בקיה תרבותית15

מצוי ברומית המטאטא16

מצוי ברומית ספרדית17

מצוי יבלית מצרית-בת18

נפוץ גומא הפקעים19

תדיר גלימה גלילנית20

נפוץ גרגרנית מצויה21

מצוי דבקת החומות22

נפוץ דגנין מצוי23

תדיר דגנין קהה24

שתולישראל ולבנון25 מוגןפרחים-דרדר גדול  

תדיר דרכנית שעירה26

שתול27   הרדוף הנחלים

פולש.מ.ושינגטוניה ב28 אין נתון

שתול29   זוטה לבנה

נפוץ זון אשון30

גרזיפן מצוי31 מצוי

126



רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן רבקה

שכיחות

:מספר אתר

16

מצוי נוצה מחוספס-זיף32

שתול33   זית אירופי

ישראל34 שתולבסכנת הכחדה   חוחן קרדני

גרחלבלוב זוחל35 אין נתון

גרחלבלוב מאדים36 אין נתון

נפוץ חלבלוב מצוי37

פולשחלבלוב נטוי38 תדיר

נפוץ פרחים-חלמית קטנת39

פולשחמציץ נטוי40 מצוי

גרחמציץ קטן41 מצוי

נפוץ חרדל השדה42

נפוץ חרצית עטורה43

נפוץ יבלית מצויה44

נפוץ ילקוט הרועים45

פולש.מ.ירבוז ב46 אין נתון

נדיר למדי כוכבית חיוורת47

נפוץ אווז האשפות-כף48

מצוי כרוב החוף49

נפוץ לוטוס מצוי50

תדיר שור מגובבת-לשון51

מצוי מחטנית משובלת52

מצוי מעוג כרתי53

נפוץ מרגנית השדה54

שתולסוריה ולבנון, ישראל55   מרוות ירושלים

נפוץ מרור הגינות56

נפוץ משערת זהובה57

נפוץ קרנית-ניסנית דו58

נפוץ ניסנית זיפנית59

נפוץ סביון אביבי60

מצוי סולנום שחור61

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע62   סיסם הודי
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן רבקה

שכיחות

:מספר אתר

16

נפוץ סיסן אשון63

תדיר סיסנית הגינות64

תדיר עלים-עירית צרת65

נטוע66 גרעפרית הכף  

תדיר עשנן יהודה67

שתול68   פיגם מצוי

נפוץ פיקוס התאנה69

מצוי פרג נחות70

תדיר תרמילים-פרסה רבת71

שתול72   עלים-פשתה צרת

נפוץ ציפורנית מגוונת73

מצוי ציפורנית מקופחת74

מצוי צנון מצוי75

ייתכן שמדובר בקדד בירותי76 תדיר ישראלי-קדד ארץ

מצוי קדד האנקולים77

מצוי קוטב מצוי78

שתול79 מוגןקורנית מקורקפת  

נטוע80 גרקזוארינה דקיקה  

מצוי קחוונית מצויה81

קנדית/מסולסלת82 פולש.מ.קייצת ב אין נתון

מצוי פרי בשרני-רב83

נפוץ פרי מצוי-רב84

מצוי רגלת הגינה85

תדיר שברק משונן86

נפוץ שופרית כרתית87

פולששחליל מכופל88 אין נתון

נפוץ שועל מתפרקת-שיבולת89

נפוץ שועל נפוצה-שיבולת90

מצוי שסיע שעיר91

נפוץ שעורת העכבר92

ריסני/מצוי93 אין נתון .מ.שרביטן ב
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן רבקה

שכיחות

:מספר אתר

16

מצוי תודרה מעובה94

מצוי תודרה סייגית95

חופי ישראל וסיני96 מצוי ישראלי-תורמוס ארץ

זרוע97 מוגןתורמוס ההרים תדיר

נפוץ תלתן חקלאי98

נפוץ תלתן לביד99

תדיר תלתן קיפודני100

שתול101 מוגןתמר מצוי  
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הרצוג
הרצוג

קרן היסוד
קרן היסוד

מת
נע

מת
נע

משמר הירדן
משמר הירדן

יבניאלירודין אלישערודין אלישע
יבניאלי

ילוב
ילובש
ש

2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

9.6 דונם

גישה מהרחובות: רודין, יבנאלי
והרצוג.

דרום מערבית לרחוב רודין, עד
לרחוב הרצוג.

שטח:
גבולות:

שיפוע מתון המחולק למספר מפלסים מיושרים.

גן ציבורי המכיל מדשאות, עצים, ספסלים ומתקני משחק. הגן
מחולק למספר מפלסי גובה שונים.

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
פארק אינטנסיבי כולל צל, ספסלים, מתקני משחק, מדשאות,בי"ס יגאל אלון.

שבילי הליכה ומי שתייה.

מקורות מידע נוספים:

גן שטיצר
אתר מספר          17

מפגעים:
אין מפגעים.

אתר מנותק מאתרי הטבע
האחרים בעיר.

קישוריות:
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הרצוגהרצוג

קרן היסוד
קרן היסוד

משמר הירדן
משמר הירדן

שילובשילוב

ייללאאייננבביי

ןןיידדווררעעששייללאא

20

צומח:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

מינים אדומים:

רוני אינטנסיבי. גינון עי

ת, בולבול ועוד. ת, צוצל ר בי רו ר מינים מלווי אדם כד בעיק

מיני דגל:

המלצות:
תבסס על צמחים תיים. מומלץ לה שנ שיחים וחד- ת עצים,  שלב ת המ ת מבני רכבו רצוי לקיים מו ש צמחייה  של חידו ת גינון  בעבודו

ת למינים מקומיים. ת קינון ייעודיו תיבו שטח הגן  רה. מומלץ להציב ב ר ולחמ רכ מקומיים האופייניים לכו

גן שטיצר

שצ"פ תיים) -  ר גבע תא ת גב/53 (מ תוכני
רים ג'. ר מגו ואזו

מיני דגל:בעלי חיים:

אתר מספר           17

מקרא
רוני גינון עי

יעודי קרקע בשטח האתר

0 ר60 1:2,500מט

תכסית בשטח האתר
רוני. גינון עי
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
גן שטיצר

אתר מספר           17

מראה כללי

דוכיפת ודרור על המדשאה

שדרת תמר מצוי במפלס התחתון של הגן מבט ממעלה הגן מטה

נורית הזיזים- מין נדיר הגדל במדשאה

          17

132



פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

גן שטיצר
17

שדרת עצי תמר מצוי גבוהים1 מיוחדים/עצים בולטים

גינה קהילתית עם עץ פיקוס גדול במיוחד2 נקודת עניין אחרת

עץ שקד בוגר3 מיוחד/עץ בולט
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרגן שטיצר

17

עופות

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

פולש זרזיר בורמזי

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chloris (Linnaeus 1758)ירקון

פולש Acridotheres tristis (Linnaeus 1766)מאיינה מצויה

לא בסיכון Motacilla alba (Linnaeus 1758)נחליאלי לבן

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

חסר מידע עלווית אפורה

חסר מידע עלווית חורף

חסר מידע פרוש מצוי

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית

לא בסיכון Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת

לא בסיכון Turdus merula (Linnaeus 1758)שחרור
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן שטיצר

שכיחות

:מספר אתר

17

קפריסאי/ירושלים1 אין נתון .מ.אורן ב

פולשאזדרכת מצויה2 אין נתון

מצוי עלים-אספרג ארוך3

פולשאספרג מנוצה4 אין נתון

גרארזית זקופה5 אין נתון

מצוי יבלית מצרית-בת6

נפוץ גומא הפקעים7

פולשמניפני/גומא תרבותי8 אין נתון

מצוי גזיר המפרקים9

נפוץ דגנין מצוי10

שתול11   הרדוף הנחלים

תדיר ורוניקה מבריקה12

נדיר למדי ורוניקת השדה13

פולש.מ.ושינגטוניה ב14 אין נתון

שתול15   זית אירופי

גרחלבלוב זוחל16 אין נתון

נפוץ חלבלוב מצוי17

פולשחמציץ נטוי18 מצוי

גרחמציץ קטן19 מצוי

נפוץ יבלית מצויה20

פולש.מ.ירבוז ב21 אין נתון

גראווז ריחנית-כף22 תדיר

מצוי כתלית פורטוגלית23

פולשלנטנה ססגונית24 תדיר

פולשמכנף נאה25 אין נתון

נפוץ מרור הגינות26

נדיר נורית הזיזים27

נדיר למדי סגינה זעירה28

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע29   סיסם הודי

נפוץ סיסן אשון30

תדיר סיסנית הגינות31
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן שטיצר

שכיחות

:מספר אתר

17

נטוע32 גרעפרית הכף  

נטוע33   ער אציל

פולשאלה-פלפלון דמוי34 אין נתון

נדיר למדי תיכונית-צללית ים35

גרקומלינה זקופה36 אין נתון

פולשקייצת מסולסלת37 נפוץ

נפוץ פרי מצוי-רב38

מצוי רגלת הגינה39

נפוץ שופרית כרתית40

פולששחליל מכופל41 אין נתון

שתול42 מוגןשקד מצוי  

שתול43 מוגןתמר מצוי  
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טבנקיןטבנקין

כורזין
כורזין

פוצות ישראל פוצות ישראלת ת

הרב צימבר
הרב צימבר

קרן היסוד
הרצוגהרצוגקרן היסוד

לוף שדה
א

לוף שדה
א

2 טופוגרפיה:

תיים סקר טבע עירוני - גבע

ת: נגישו

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

30.3 דונם

גישה מהרחובות: כורזין, טבנקין
וצימבר.

בין הרחובות: הרצוג, כורזין
וטבנקין.

שטח:
ת: גבולו

מישור.

גן ציבורי המורכב משלושה חלקים שונים: האחד, גן ציבורי
פסלים ומתקני משחק. פייני המכיל מדשאות, עצים, ס או
השני, בוסתן עצים מקומיים ומסורתיים שתחתם צמחיית
פה אשר מתכסה חמרה עשבונית. השלישי, קרקע חמרה חשו
פריחת חרציות בחורף בצומח מעזבה עשבוני ומרבדי 

ובאביב.

ת: תרבו ת חינוך /  ת קהל:מוסדו ת קליט תיו תש
פי גבעתיים. פסלים, מתקני משחק, מדשאות,שבט צו פארק אינטנסיבי כולל צל, ס

שבילי הליכה ומי שתייה.

ת מידע נוספים: מקורו
סקר טבע עירוני ברמת גן (אתר מס' 55 - גן טבנקין).

גן כורזין
תר מספר          18 א

מפגעים:
עבודות כיסוח אגרסביות בשטח החשוף במזרח האתר.

מחובר לגן טבנקין השייך
לרמת גן.

ת: קישוריו

137



ררדד
צייךך
קחחצ

ררק
ןןייבב

שדה שדהאלוף  אלוף 

ררהה
יצצבב

ממי
ררבב

שראל שראלתפוצות י תפוצות י

אלוף דודאלוף דוד

כורזין
כורזין

הרצוגהרצוג

טבנקיןטבנקין

ווהליןבית

20

צומח:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

מינים אדומים:

ע חמרה, בו עשיר האופייני לקרק עשבוני  תם גדל צומח  תח תיים  עצים מקומיים ומסור תן  עירוני אינטנסיבי. במרכז, בוס ערב, גינון  במ
ת ת, בו בולטים מרבדי חרציו עזבו עשבוני של מ עוד. במזרח, צומח  תן ארץ-ישראלי ו תל נמצאו: מרסיה יפהפיה, שברק משונן, 

ת משיין גלילני. ואוכלוסיי

עוד. ת, בולבול ו ת, צוצל עיקר מינים מלווי אדם כדרור בי ב

מיני דגל:
עלים ת- ת צר עירי ת,  ת-חול ארץ-ישראלי מרסיה יפהפיה, ב

המלצות:
ת גינון של חידוש צמחייה בגן עבודו תן ושטח החמרה החשוף מומלץ להקים "גן מקלט" לצמחי חמרה מקומיים. ב בשטח הבוס
על צמחים מקומיים האופייניים תבסס  תיים. מומלץ לה עצים, שיחים וחד-שנ ת  ת המשלב ת מבני האינטנסיבי רצוי לקיים מורכבו

לחמרה.

גן כורזין

תיים) - שצ"פ, ע תאר גב ת גב/53 (מ תוכני
בנייני ציבור ושטח מסחרי.

מיני דגל:בעלי חיים:
עים ת סל ת, חכלילי תו ת רפ סנוני

אתר מספר           18

מקרא
ת ת בינוני חורשה בצפיפו
עשבוני בן-חלוף צומח 

עירוני גינון 

שטח האתר יעודי קרקע ב

0 1:4,000מטר100

שטח האתר תכסית ב
עי. עירוני, חורשה, שטח טב גינון 
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
גן כורזין

אתר מספר           18

מראה כללי

בוסתן עצי ארץ-ישראל והתנ"ך שמאחורי בית הכנסת

מרבד פריחת חרציות סנונית רפתות

משיין גלילני על רקע פריחה אביבית

          18
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פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

גן כורזין
18

שדרת עצי תמר מצוי בוגרים ומרשימים1 מיוחדים/עצים בולטים

ישראלית-חול ארץ-עלים ובת-מקבץ עירית צרת2 יחודיים/צמחים נדירים

ישראל מוזנח-בוסתן עצי ארץ3 בוסתן

ביניהם עצי זית, חורשת עצים מושכי ציפורים4 אתר צפרות

מין מוגן- מקבץ שום גבוה5 יחודי/צמח נדיר

ריכוז משיין גליליני6 יחודי/צמח נדיר
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרגן כורזין

18

יונקים

לא בסיכון Spalax leucodon [=ehrenbergi] (Nordmann 1840)( מינים כרומוזומליים4)חולד 

עופות

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Falco tinnunculus (Linnaeus 1758)בז מצוי

חסר מידע דוחל שחור גרון

לא בסיכון Upupa epops (Linnaeus 1758)דוכיפת

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

פולש Psittacula krameri (Scopoli 1769)דררה

פולש זרזיר בורמזי

לא בסיכון Carduelis carduelis (Linnaeus 1758)חוחית

לא בסיכון Phoenicurus ochruros (Gmelin 1774)חכלילית סלעים

לא בסיכון Lanius nubicus (Lichtenstein 1823)חנקן נובי

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chloris (Linnaeus 1758)ירקון

פולש Acridotheres tristis (Linnaeus 1766)מאיינה מצויה

לא בסיכון Motacilla alba (Linnaeus 1758)נחליאלי לבן

לא בסיכון Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg 1833)נקר סורי

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

חסר מידע סבראש

לא בסיכון Apus apus (Linnaeus 1758)סיס חומות

לא בסיכון Hirundo rustica (Linnaeus 1758)סנונית הרפתות

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

לא בסיכון Garrulus glandarius (Linnaeus 1758)עורבני

חסר מידע עלווית אפורה

חסר מידע עלווית חורף

לא בסיכון Phylloscopus bonelli (Vieillot 1819)בטן-עלווית לבנת

חסר מידע פרוש מצוי

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית

לא בסיכון Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת

חסר מידע קכלי רונן

לא בסיכון Turdus merula (Linnaeus 1758)שחרור

לא בסיכון Streptopelia turtur (Linnaeus 1758)תור מצוי

לא בסיכון Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838)תור צווארון
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן כורזין

שכיחות

:מספר אתר

18

פולשאזדרכת מצויה1 אין נתון

נפוץ אזנב מצוי2

פולש.מ.איקליפטוס ב3 אין נתון

נטוע4 מוגןאלה אטלנטית  

תדיר אלית המפרק5

נפוץ אלת המסטיק6

נפוץ אמיך קוצני7

נדיר למדי אספסת זעירה8

נפוץ אספסת מצויה9

מצוי אספסת קטועה10

מצוי ארכובית הציפורים11

נפוץ ארכובית שבטבטית12

מצוי ארנריה מצויה13

מוגן.מ.אשל ב14 אין נתון

נפוץ בוצין מפורץ15

נפוץ אנפין-חיטה רב-בן16

נפוץ בקיה תרבותית17

מצוי ברומית המטאטא18

נפוץ ברומית מאוגדת19

מצוי ברומית ספרדית20

מצוי ברומית שעירה21

תדיר ישראלית-חול ארץ-בת22

מצוי יבלית מצרית-בת23

נפוץ גדילן מצוי24

שתול25 גרגפן היין  

מצוי דבקת החומות26

נפוץ דגנין מצוי27

תדיר דגנין קהה28

פולשדודוניאה דביקה29 אין נתון

תדיר דרכנית שעירה30

תדיר ורוניקה מבריקה31
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן כורזין

שכיחות

:מספר אתר

18

נדיר למדי ורוניקת השדה32

פולש.מ.ושינגטוניה ב33 אין נתון

נפוץ זון אשון34

גרזיפן מצוי35 מצוי

שתול36   זית אירופי

תדיר עקרב שיכני-זנב37

מצוי תיש ארוך-זקן38

נפוץ חטמית זיפנית39

תדיר חלבלוב החוף40

גרחלבלוב הכדורים41 תדיר

גרחלבלוב מאדים42 אין נתון

נפוץ חלבלוב מצוי43

תדיר חלוקה ננסית44

פולשחמציץ נטוי45 מצוי

גרחמציץ קטן46 מצוי

נפוץ חסת המצפן47

מצוי חפורית מצויה48

מוגןחרוב מצוי49 תדיר

נפוץ חרצית עטורה50

מצוי טופח גדול51

נפוץ טיון דביק52

נפוץ יבלית מצויה53

נפוץ ילקוט הרועים54

נפוץ כליינית מצויה55

מצוי כרבולת מצויה56

מצוי כרוב החוף57

נפוץ לוטוס מצוי58

מצוי לועית קטנה59

נפוץ לחך מצוי60

פולשלנטנה ססגונית61 תדיר

נפוץ לשישית הצבעים62

143



רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן כורזין

שכיחות

:מספר אתר

18

מצוי מעוג כרתי63

נפוץ מצלתיים מצויות64

נפוץ חסידה חלמיתי-מקור65

נפוץ חסידה מצוי-מקור66

תדיר אביבי-חסידה תל-מקור67

נפוץ מרגנית השדה68

נפוץ מרור הגינות69

חופי ישראל וסיני70 מצוי מרסיה יפהפיה

תדיר מרקולית מצויה71

תדיר משיין גלילני72

נפוץ נזמית לופתת73

מצוי נימית ממולענת74

נפוץ קרנית-ניסנית דו75

נפוץ ניסנית זיפנית76

נפוץ סביון אביבי77

מצוי סולנום שחור78

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע79   סיסם הודי

נפוץ סיסן אשון80

תדיר סיסנית הגינות81

מצוי סרפד קרומי82

נטועבסכנת הכחדה בטבע83 מוגןעוזרר אדום  

תדיר עקרב ריחני-עוקץ84

תדיר עלים-עירית צרת85

מצוי עלקת מוטל86

גרפוקה קוצנית87 תדיר

נפוץ פיקוס התאנה88

פולשאלה-פלפלון דמוי89 אין נתון

מצוי פרג נחות90

תדיר תרמילים-פרסה רבת91

מצוי ציפורנית לילית92

נפוץ ציפורנית מגוונת93
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן כורזין

שכיחות

:מספר אתר

18

נדיר למדי תיכונית-צללית ים94

מצוי צנון מצוי95

מצוי קדד האנקולים96

מצוי קוטב מצוי97

גרקומלינה זקופה98 אין נתון

פולשקייצת מסולסלת99 נפוץ

פולשקיקיון מצוי100 תדיר

נפוץ קרנונית דביקה101

תדיר קרסולה מכונפת102

מצוי פרי בשרני-רב103

נפוץ פרי מצוי-רב104

תדיר שברק משונן105

תדיר שברק נטוי106

מוגןשום גבוה107 מצוי

נפוץ שופרית כרתית108

פולששחליל מכופל109 אין נתון

נפוץ שועל נפוצה-שיבולת110

מצוי שסיע שעיר111

נפוץ שעורת העכבר112

נפוץ שעורת התבור113

שתול114 מוגןשקד מצוי  

שחור/לבן115 גר.מ.תות ב אין נתון

חופי ישראל וסיני116 מצוי ישראלי-תלתן ארץ

נפוץ תלתן חקלאי117

נפוץ תלתן לביד118

שתול119 מוגןתמר מצוי  
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הרצוג
הרצוג

ותתפוצות ישראלתפוצות ישראל
דר
סת
הה

ות
דר
סת
הה

עמישבעמישב

משמר הירדן
משמר הירדן

יות
 גלו
בוץ
ק

יות
 גלו
בוץ
ק

מת
נע

מת
נע

השלוםהשלום

ית
דמ
אי

ית
דמ
אי

המאבק
המאבק

2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

22.2 דונם

גישה מהרחובות: משמר הירדן,
ההסתדרות ואלוף שדה

דרומית לרחוב משמר הירדן,
עד אלוף שדה

שטח:
גבולות:

שטח מישורי למדי

גן ציבורי המכיל מדשאות, עצים, ספסלים ומתקני משחק.
בדרום הגן קיימת חורשה צפופה של פיקוסים וסיסם הודי.

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
פארק אינטנסיבי כולל צל, ספסלים, מתקני משחק, מדשאות,שבט צופי גבעתיים, בי"ס יגאל אלון.

שבילי הליכה ומי שתייה

מקורות מידע נוספים:

גן ילדי הגנים
אתר מספר          19

מפגעים:
אין מפגעים.

חלק ממכלול יחד עם גן רבקה
ופארק גבעתיים המופרדים
ע"י הרחובות יצחק רבין

ומשמר הירדן

קישוריות:
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שלום שלוםדרך ה דרך ה

המאבק
המאבק

ההדדששףףווללאא

הרצוג
הרצוג

שב שבעמי עמי

כורזין
כורזין

שראל שראלתפוצות י דידתפוצות י
הי

דיד
הי

אידמית
אידמית

שמר הירדן מ
שמר הירדן מ

ות
דר
סת
הה

ות
דר
סת
הה

20

צומח:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

מינים אדומים:

גינון עירוני אינטנסיבי. בדרום- חורשה צפופה של פיקוסים וסיסם הודי.

ת משיכה לציפורים נודדו מהווה גורם  ת פיקוסים ה תר שדר בא
מלווי אדם. מינים  מים בעיקר  ת הנדידה. בשטח הגן קיי בעונו

מיני דגל:

המלצות:
ת מבני ת  מורכבו מחייה רצוי לקיים  ת גינון של חידוש צ מיים. בעבודו קו מ מינים  ת ל ת קינון ייעודיו תיבו מלץ להציב בשטח הגן  מו

מרה. מיים האופייניים לח קו מ מחים  תבסס על צ מלץ לה מו תיים.  ת עצים, שיחים וחד-שנ משלב ה

גן ילדי הגנים

ת 503- תוכני עיקר השטח נכלל ב
ת זו תוכני תעסוקה.  0128629 לאזור ה

מצום ת רוב השטח לשצ"פ (עם צ ת א מייעד
ת כביש), ואף מי לטוב קל בחלק הדרו

תעשייה הקיים. תו לכיוון אזור ה מרחיבה או
ת לאחר שלב הדיון צא מ ת נ תוכני ה

תוקף. תן  מ ת וטרם אושרה ל תנגדויו בה
מערביים של השטח נכללים השוליים ה

תחם מ ת 503-0204412  תוכני ב
תהליכי ת ב צא מ ת, הנ תוכני ת. ה תדרו ההס
ת אזור זה לדרך מייעד מים,  קד ת מ אישור 

מבני ציבור ושצ"פ קטן. גישה, 

מיני דגל:בעלי חיים:
מצוי ירגזי 

אתר מספר           19

מקרא
ת גבוהה חורשה גבוהה בצפיפו

ת ת בינוני חורשה בצפיפו
גינון עירוני

שטח האתר יעודי קרקע ב

0 1:5,000מטר125

שטח האתר תכסית ב
גינון עירוני.
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
גן ילדי הגנים

אתר מספר           19

מראה כללי

ירגזי על עץ זית

שחרור עם לבקנות לבנין הרכפה

שדרת עצי זית 

          19
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פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

גן ילדי הגנים
19

עץ אורן ירושלים בתוך שדרת תמרים1 מיוחד/עץ בולט

חורשת עצי זית וסיסם הודי2 מיוחדים/עצים בולטים

שדרת עצי זית3 מיוחדים/עצים בולטים

עץ אורן ירושלים ומספר ברושים צעירים4 מיוחדים/עצים בולטים
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרגן ילדי הגנים

19

עופות

חסר מידע אדום חזה

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Falco tinnunculus (Linnaeus 1758)בז מצוי

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

פולש Psittacula krameri (Scopoli 1769)דררה

חסר מידע זמיר מנומר

פולש זרזיר בורמזי

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chloris (Linnaeus 1758)ירקון

לא בסיכון Alcyon smyrnensis (Linnaeus 1758)חזה-לבן

פולש Acridotheres tristis (Linnaeus 1766)מאיינה מצויה

לא בסיכון Motacilla alba (Linnaeus 1758)נחליאלי לבן

לא בסיכון Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg 1833)נקר סורי

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Hirundo rustica (Linnaeus 1758)סנונית הרפתות

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

לא בסיכון Garrulus glandarius (Linnaeus 1758)עורבני

חסר מידע עלווית אפורה

חסר מידע עלווית חורף

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית

לא בסיכון Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת

חסר מידע קכלי רונן

לא בסיכון Turdus merula (Linnaeus 1758)שחרור

לא בסיכון Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838)תור צווארון
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן ילדי הגנים

שכיחות

:מספר אתר

19

מוגןאורן ירושלים1 תדיר

נפוץ אזנב מצוי2

פולש.מ.איקליפטוס ב3 אין נתון

מצוי ברומית ספרדית4

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע5   ברוש מצוי

מצוי גזיר מזיק6

נפוץ דגנין מצוי7

תדיר דגנין קהה8

שתול9   הרדוף הנחלים

שתול10   זית אירופי

נפוץ חלבלוב מצוי11

נפוץ פרחים-חלמית קטנת12

נפוץ יבלית מצויה13

נפוץ ילקוט הרועים14

נפוץ אווז האשפות-כף15

נפוץ לחך מצוי16

פולשלנטנה ססגונית17 תדיר

נפוץ מרור הגינות18

נפוץ משערת זהובה19

נפוץ קרנית-ניסנית דו20

נפוץ ניסנית זיפנית21

נפוץ נשרן צפוף22

נפוץ סביון אביבי23

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע24   סיסם הודי

תדיר סיסנית הגינות25

מצוי סרפד צורב26

נטוע27 גרעפרית הכף  

פולשקייצת מסולסלת28 נפוץ

נפוץ פרי מצוי-רב29

פולששחליל מכופל30 אין נתון

פולששיטה כחלחלה31 נפוץ
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן ילדי הגנים

שכיחות

:מספר אתר

19

מצוי שסיע שעיר32

נפוץ שעורת העכבר33

ריסני/מצוי34 אין נתון .מ.שרביטן ב

מצוי תודרה מעובה35

שתול36 מוגןתמר מצוי  
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משמר הירדן
משמר הירדן

ההסתדרות
הנדיבהנדיבההסתדרות

המאבק
המאבק

2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

3 דונם

חצר פנימית של בנייני מגורים-
ניתן להכנס מהרחובות: כ"ג,

ההסתדרות והמאבק.

בין הרחובות המאבק
להסתדרות, דרומית לרחוב כ"ג

.

שטח:
גבולות:

מישור.

חצר קטנה ופנימית של שיכון. רוב שטח החצר מוזנח ומכיל
מעט עצים וצומח עשבוני של מעזבות.

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
בי"ס בן-צבי, בי"ס יגאל אלון, בי"ס לאה גולדברג, בית

אקשטיין יסודי.
אין תשתיות לקליטת קהל.

מקורות מידע נוספים:

שיכון כ"ג דרום
אתר מספר          20

מפגעים:
מינים פולשים, בעיקר לנטנה ססגונית.

חלק ממכלול יחד עם שיכון
כ"ג צפון המופרדים ע"י רחוב

כ"ג.
קישוריות:
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המאבק
המאבק

משמר הירדן
משמר הירדן

נדיב
נדיבה
ה

גג""ככהה

ההסתדרות
ההסתדרות

20

צומח:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

מינים אדומים:

סיבי. שטח קיים גינון אינטנ ת. במעט מה של מעזבו שבוני בן-חלוף  שטח מכיל עצים נטועים מוזנחים וצומח ע רוב ה

ת, בולבול ועוד. ת, צוצל ר בי רו ר מינים מלווי אדם כד בעיק

מיני דגל:
ת ביצני רנב זנב-א

המלצות:
ראליים). ש רץ-י תן א ס ר ומיני בו שיחי ב שים (עצי ו שצ"פים החד רכי טבע מקומיים ב של ע ר  שחזו ש לבצע  רוייקט "פינוי-בינוי" י בפ

שיכון כ"ג דרום

תחם ת 503-0204412 מ תוכני
ר שו תהליכי אי ת ב ת, הנמצא רו תד ס הה

רים ד'. שטח למגו ת ה ת א תקדמים, מייעד מ

מיני דגל:בעלי חיים:

אתר מספר           20

מקרא
ת ת בינוני שה בצפיפו ר חו

רוני גינון עי

יעודי קרקע בשטח האתר

0 ר30 1:1,500מט

תכסית בשטח האתר
שיכונים). ת  רו שטח חצי טבעי (חצ
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
שיכון כ"ג דרום

אתר מספר           20

מראה כללי

פריחה אביבית

גדילן מצוי בפיזור זרעים שלדג לבן-חזה 

עץ אורן ירושלים

          20
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פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

ג דרום"שיכון כ
20

ריכוז סיסמים וברוש בודד עם סבך לנטנה ססגונית תחתם1 אתר קינון

אורן ירושלים וסיסם הודי גדול3 מיוחדים/עצים בולטים
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרג דרום"שיכון כ

20

עופות

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Upupa epops (Linnaeus 1758)דוכיפת

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

פולש Psittacula krameri (Scopoli 1769)דררה

פולש זרזיר בורמזי

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chloris (Linnaeus 1758)ירקון

לא בסיכון Alcyon smyrnensis (Linnaeus 1758)חזה-לבן

פולש Acridotheres tristis (Linnaeus 1766)מאיינה מצויה

לא בסיכון Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg 1833)נקר סורי

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

לא בסיכון Garrulus glandarius (Linnaeus 1758)עורבני

חסר מידע עלווית אפורה

חסר מידע עלווית חורף

חסר מידע פרוש מצוי

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית

לא בסיכון Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת

חסר מידע קכלי רונן

לא בסיכון Turdus merula (Linnaeus 1758)שחרור

לא בסיכון Streptopelia turtur (Linnaeus 1758)תור מצוי

לא בסיכון Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838)תור צווארון
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

ג דרום"שיכון כ

שכיחות

:מספר אתר

20

מוגןאורן ירושלים1 תדיר

נפוץ אזנב מצוי2

נפוץ אמיך קוצני3

מצוי עלים-אספרג ארוך4

פולשאספרג מנוצה5 אין נתון

נפוץ ארכובית שבטבטית6

נפוץ אנפין-חיטה רב-בן7

נפוץ גדילן מצוי8

נפוץ דגנין מצוי9

תדיר דגנין קהה10

נפוץ זון אשון11

מצוי ארנבת ביצני-זנב12

תדיר חלבלוב החוף13

נפוץ חלבלוב מצוי14

נפוץ חרצית עטורה15

נפוץ יבלית מצויה16

נפוץ ילקוט הרועים17

נדיר למדי כונדרילה סמרנית18

מצוי כרוב החוף19

מצוי לוטוס שעיר20

נפוץ לחך מצוי21

פולשלנטנה ססגונית22 תדיר

תדיר שור מגובבת-לשון23

מצוי מחטנית משובלת24

מצוי חסידה מפוצל-מקור25

תדיר אביבי-חסידה תל-מקור26

נפוץ מרור הגינות27

נפוץ קרנית-ניסנית דו28

נפוץ ניסנית זיפנית29

נפוץ סביון אביבי30

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע31   סיסם הודי
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

ג דרום"שיכון כ

שכיחות

:מספר אתר

20

מצוי סרפד צורב32

מצוי סרפד קרומי33

מצוי עשנן צפוף34

פולשאלה-פלפלון דמוי35 אין נתון

מצוי פרג נחות36

נפוץ פרע מסולסל37

נפוץ ציפורנית מגוונת38

מצוי צנון מצוי39

מצוי קוטב מצוי40

קנדית/מסולסלת41 פולש.מ.קייצת ב אין נתון

נפוץ פרי מצוי-רב42

נפוץ שופרית כרתית43

מצוי שסיע שעיר44

נפוץ שעורת העכבר45

נפוץ שעורת התבור46
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ההסתדרות
ההסתדרות

המאבק
המאבק

2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

2.9 דונם

של בנייני מגורים- חצר פנימית 
ניתן להכנס מהרחובות: כ"ג,

ההסתדרות והמאבק.

בין הרחובות המאבק
להסתדרות, צפונית לרחוב כ"ג

.

שטח:
גבולות:

שור. מי

שטח החצר מוזנח ומכיל שיכון. רוב  של  חצר קטנה ופנימית 
של מעזבות. שבוני  מעט עצים וצומח ע

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
בי"ס בן-צבי, בי"ס יגאל אלון, בי"ס לאה גולדברג, בית

שמעוני שטיין יסודי, בי"ס  אק
שתיות לקליטת קהל. אין ת

מקורות מידע נוספים:

שיכון כ"ג צפון
אתר מספר          21

מפגעים:
שים, בעיקר לנטנה ססגונית וחמציץ נטוי. מינים פול

שיכון חלק ממכלול יחד עם 
כ"ג דרום המופרדים ע"י רחוב

כ"ג.
קישוריות:
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המאבק
המאבק

מנורהמנורה

הכ"גהכ"ג

המאור
המאור

ההסתדרות
ההסתדרות

20

צומח:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

מינים אדומים:

סיבי. שטח קיים גינון אינטנ ת. במעט מה של מעזבו שבוני בן-חלוף  שטח מכיל עצים נטועים מוזנחים וצומח ע רוב ה

ת, בולבול ועוד. ת, צוצל ר בי רו ר מינים מלווי אדם כד בעיק

מיני דגל:
תמים שפה  חד-

המלצות:
ראליים). ש רץ-י תן א ס ר ומיני בו שיחי ב שים (עצי ו שצ"פים החד רכי טבע מקומיים ב של ע ר  שחזו ש לבצע  רוייקט "פינוי-בינוי" י בפ

שיכון כ"ג צפון

תחם ת 503-0204412 מ תוכני
ר שו תהליכי אי ת ב ת, הנמצא רו תד ס הה

רים ד'. שטח למגו ת ה ת א תקדמים, מייעד מ

מיני דגל:בעלי חיים:

אתר מספר           21

מקרא
ת ת בינוני שה בצפיפו ר חו

רוני גינון עי

יעודי קרקע בשטח האתר

0 ר30 1:1,500מט

תכסית בשטח האתר
שיכונים). ת  רו שטח חצי טבעי (חצ
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
שיכון כ"ג צפון

אתר מספר           21

מראה כללי

שברק מצוי

פרגים בחצר בית דוכיפת באמבטיית חול

מרבד פריחת סביונים

          21
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פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

ג צפון"שיכון כ
21

חורשת סיסמים קטנה עם עץ זית בודד ושיחיית הרדוף הנחלים1 אתר צפרות
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרג צפון"שיכון כ

21

יונקים

לא בסיכון Spalax leucodon [=ehrenbergi] (Nordmann 1840)( מינים כרומוזומליים4)חולד 

עופות

חסר מידע אדום חזה

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Upupa epops (Linnaeus 1758)דוכיפת

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

חסר מידע Luscinia megarhynchos (Brehm 1831)זמיר הירדן

פולש זרזיר בורמזי

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Alcyon smyrnensis (Linnaeus 1758)חזה-לבן

לא בסיכון Motacilla alba (Linnaeus 1758)נחליאלי לבן

לא בסיכון Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg 1833)נקר סורי

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

חסר מידע עלווית אפורה

חסר מידע עלווית חורף

לא בסיכון Phylloscopus bonelli (Vieillot 1819)בטן-עלווית לבנת

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית

לא בסיכון Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת

לא בסיכון Turdus merula (Linnaeus 1758)שחרור

לא בסיכון Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838)תור צווארון

164



רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

ג צפון"שיכון כ

שכיחות

:מספר אתר

21

פולשאזדרכת מצויה1 אין נתון

נפוץ אזנב מצוי2

תדיר אלית המפרק3

מצוי עלים-אספרג ארוך4

פולשאספרג מנוצה5 אין נתון

מצוי ארכובית הציפורים6

נפוץ ארכובית שבטבטית7

מצוי ארנריה מצויה8

מצוי ברומית ספרדית9

שתול10 גרגפן היין  

נפוץ דגנין מצוי11

תדיר דגנין קהה12

חופי ישראל וסיני13 נפוץ דרדר הקורים

נפוץ דרדר קרומי14

שתול15   הרדוף הנחלים

נפוץ זון אשון16

שתול17   זית אירופי

מצוי ארנבת ביצני-זנב18

נדיר למדי שפה תמים-חד19

תדיר חלבלוב החוף20

נפוץ חלבלוב מצוי21

פולשחמציץ נטוי22 מצוי

מוגןחרוב מצוי23 תדיר

נפוץ חרצית עטורה24

נפוץ יבלית מצויה25

פולשאווז מיזורי-כף26 אין נתון

גראווז ריחנית-כף27 תדיר

מצוי כרוב החוף28

מצוי לוטוס שעיר29

נפוץ לחך מצוי30

פולשלנטנה ססגונית31 תדיר
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

ג צפון"שיכון כ

שכיחות

:מספר אתר

21

תדיר שור מגובבת-לשון32

מצוי מעוג כרתי33

מצוי חסידה מפוצל-מקור34

תדיר אביבי-חסידה תל-מקור35

נפוץ מרור הגינות36

תדיר מרקולית מצויה37

נפוץ משערת זהובה38

נפוץ קרנית-ניסנית דו39

נפוץ ניסנית זיפנית40

נפוץ נשרן צפוף41

נפוץ סביון אביבי42

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע43   סיסם הודי

מצוי סרפד צורב44

מצוי סרפד קרומי45

תדיר עשנן יהודה46

פולשאלה-פלפלון דמוי47 אין נתון

מצוי פרג נחות48

נפוץ פרע מסולסל49

נפוץ ציפורנית מגוונת50

מצוי קוטב מצוי51

קנדית/מסולסלת52 פולש.מ.קייצת ב אין נתון

נפוץ פרי מצוי-רב53

פולששיטה-רוביניה בת54 אין נתון

מצוי שברק מצוי55

תדיר שברק משונן56

נפוץ שופרית כרתית57

נפוץ שועל נפוצה-שיבולת58

מצוי שסיע שעיר59

נפוץ שעורת העכבר60

ריסני/מצוי61 אין נתון .מ.שרביטן ב

מצוי תודרה מעובה62
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

ג צפון"שיכון כ

שכיחות

:מספר אתר

21

שתול63 מוגןתמר מצוי  
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נדיב
ה

נדיב
ה

ת ים
צולו
מ

ת ים
צולו
מ

עמישב
עמישב

מהרשק
מהרשק

ימל
ף ג
כ

ימל
ף ג
כ

המאבק
המאבק

הידיד
הידיד

2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

14.1 דונם

ת של בנייני מגורים- חצר פנימי
ת: הנדיב ת מהרחובו מספר כניסו

והידיד.

ת: הידיד, עמישב בין הרחובו
והנדיב.

שטח:
גבולות:

ת מפלסים שונים שרובם מיושרים. גבעה קטנה בעל

תר תי השיכון. לב הא ת בין ב ת של שבילים וחצרו תר מערכ בא
תן קטן, שיחייה וצומח ת המכילה בוס הוא חצר קטנה ופנימי
תר מכילים שבילי הליכה מגוננים עשבוני. שאר חלקי הא

תיקים. תים עם מספר עצים ו ת ב וחצרו

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
תר. ת הא ת חינוך בקרב שבילי הליכה וצל.אין מוסדו

מקורות מידע נוספים:

שיכון ילין
אתר מספר          22

מפגעים:
אין מפגעים.

תרי הטבע תק מא תר מנו א
האחרים בעיר.

קישוריות:
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ממהה
בבאא

קק

ההממ
ששרר

קק""
ווההיי

ההדד

ארנון אברהם
ארנון אברהם

םםייתתווללווצצממ

ילין דוד
ילין דוד

הכ"גהכ"ג

עמישב
עמישב

הידיד
הידיד

דיב
הנ

דיב
הנ

20

צומח:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

מינים אדומים:

תם צומח תח סטיק, ביניהם ו ת המ של אל שיחייה  תן קטן ו ס שיכון קיים בו תים. במרכז ה שולי הב שבילים וב סיבי לאורך ה גינון אינטנ
סידה מפוצל ועוד. סלעים, מקור-ח ת ה ת קטנה, צמרני סני, לועי שרביטן רי ספרג ארוך-עלים,  טבעי מקומי: א

שראלי המקיימים תן-ארץ י ס תר צמחייה מעוצה רבה ובו בא
של מיני ציפורים. מגוון רחב 

מיני דגל:
סטיק, חרוב מצוי ת המ אל

המלצות:
שיכון ת לחמרה. מומלץ להציב ברחבי ה ת אופייני שבוני תול צמחייה ע ש שיטה הכחלחלה ולזרוע ול ת עצי ה סלק א ש ל תן י ס שטח הבו ב

ת למינים מקומיים. ת קינון ייעודיו תיבו

שיכון ילין

תיים) - אזור תאר גבע ת גב/53 (מ תוכני
ש לבנייני ציבור. מגורים א' ומגר

מיני דגל:בעלי חיים:
סורי נקר 

אתר מספר           22

מקרא
ת גבוהה שה גבוהה בצפיפו חור

שה דלילה חור
גינון עירוני

יעודי קרקע בשטח האתר

0 1:3,000מטר70

תכסית בשטח האתר
שה. גינון עירוני, חור
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
שיכון ילין

אתר מספר           22

מראה כללי

לועית קטנה

פרגים צומחים מתוך קיר אבן שבילי הליכה ירוקים בין הבתים

נקר סורי על עץ אורן

          22
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פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

שיכון ילין
22

עץ חרוב בוגר ושיחיית הרדוף הנחלים1 נקודת עניין אחרת

תות ורימון, עצי זית2 בוסתן

עצי אורן בוגרים ושיחייה צפופה עם אלת המסטיק ושרביטן3 יחודיים/צמחים נדירים

שיחייה מושכת ציפורים לנטנה ססגונית ואלת מסטיק4 אתר קינון

עלים-שני עצי אורן בוגרים ושיחיית אלת המסטיק עם שרביטן ריסני ואספרג ארוך5 יחודיים/צמחים נדירים

שני עצי זית בוגרים ועץ תמר6 מיוחדים/עצים בולטים

שני עצי אורן ירושלים מרשימים ועץ פקאן7 מיוחדים/עצים בולטים

קינון נקרים בעץ פקאן8 אתר קינון
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרשיכון ילין

22

(פרפרים)חרקים 

לא בסיכון כחליל האספסת

לא בסיכון נימפית הסרפד

יונקים

לא בסיכון Spalax leucodon [=ehrenbergi] (Nordmann 1840)( מינים כרומוזומליים4)חולד 

עופות

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Falco tinnunculus (Linnaeus 1758)בז מצוי

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

פולש Psittacula krameri (Scopoli 1769)דררה

פולש זרזיר בורמזי

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chloris (Linnaeus 1758)ירקון

לא בסיכון Alcyon smyrnensis (Linnaeus 1758)חזה-לבן

פולש Acridotheres tristis (Linnaeus 1766)מאיינה מצויה

לא בסיכון Motacilla alba (Linnaeus 1758)נחליאלי לבן

לא בסיכון Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg 1833)נקר סורי

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Sylvia melanocephala (Gmelin 1789)סבכי שחור ראש

לא בסיכון Apus apus (Linnaeus 1758)סיס חומות

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

לא בסיכון Garrulus glandarius (Linnaeus 1758)עורבני

חסר מידע עלווית אפורה

חסר מידע עלווית חורף

לא בסיכון Phylloscopus bonelli (Vieillot 1819)בטן-עלווית לבנת

חסר מידע פרוש מצוי

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית

לא בסיכון Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת

חסר מידע קכלי רונן

לא בסיכון Turdus merula (Linnaeus 1758)שחרור

לא בסיכון Streptopelia turtur (Linnaeus 1758)תור מצוי

לא בסיכון Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838)תור צווארון
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

שיכון ילין

שכיחות

:מספר אתר

22

מוגןאורן ירושלים1 תדיר

פולשאזדרכת מצויה2 אין נתון

נפוץ אזנב מצוי3

נפוץ אלת המסטיק4

נפוץ אמיך קוצני5

מצוי אספסת הכתרים6

מצוי אספסת קטועה7

מצוי עלים-אספרג ארוך8

פולשאספרג מנוצה9 אין נתון

מצוי ארכובית הציפורים10

נפוץ בוצין מפורץ11

נפוץ בקיה תרבותית12

מצוי ברומית ספרדית13

נפוץ גדילן מצוי14

מצוי גזיר מזיק15

נפוץ גרגרנית מצויה16

נפוץ גרניון רך17

מצוי דבקה זיפנית18

מצוי דבקת החומות19

נפוץ דגנין מצוי20

תדיר דגנין קהה21

שתול22   הרדוף הנחלים

שתול23   זית אירופי

נפוץ חלבלוב מצוי24

פולשחלבלוב נטוי25 תדיר

נפוץ פרחים-חלמית קטנת26

פולשחמציץ נטוי27 מצוי

גרחמציץ קטן28 מצוי

מצוי חפורית מצויה29

מוגןחרוב מצוי30 תדיר

נפוץ חרצית עטורה31
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

שיכון ילין

שכיחות

:מספר אתר

22

נפוץ ילקוט הרועים32

פולשהנזיר-כובע33 אין נתון

פולשכנפון זהוב34 מצוי

נפוץ אווז האשפות-כף35

מצוי כרוב החוף36

מצוי כתלית פורטוגלית37

נפוץ לוטוס מצוי38

מצוי לועית קטנה39

נפוץ לחך מצוי40

פולשלנטנה ססגונית41 תדיר

מצוי מעוג כרתי42

מצוי חסידה מפוצל-מקור43

נפוץ חסידה מצוי-מקור44

נפוץ מרור הגינות45

נפוץ משערת זהובה46

מצוי נימית ממולענת47

נפוץ קרנית-ניסנית דו48

נפוץ ניסנית זיפנית49

נפוץ נשרן צפוף50

נפוץ סביון אביבי51

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע52   סיסם הודי

נפוץ סיסן אשון53

מצוי סרפד קרומי54

מצוי עלקת מוטל55

נטוע56 גרעפרית הכף  

מצוי פרג נחות57

תדיר תרמילים-פרסה רבת58

מצוי ציפורנית לילית59

מצוי ציפורנית מקופחת60

מצוי צמרנית הסלעים61

מצוי צנון מצוי62
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

שיכון ילין

שכיחות

:מספר אתר

22

מצוי קדד האנקולים63

מצוי קוטב מצוי64

פולשקייצת מסולסלת65 נפוץ

תדיר קרסולה מכונפת66

נפוץ פרי מצוי-רב67

שתול68 גררימון מצוי  

תדיר שברק משונן69

אין נתון .מ.שום ב70

נפוץ שועל מתפרקת-שיבולת71

נפוץ שועל נפוצה-שיבולת72

פולששיטה כחלחלה73 נפוץ

פולשהערבה-שיטת עלי74 אין נתון

מצוי שסיע שעיר75

נפוץ שעורת העכבר76

ריסני/מצוי77 אין נתון .מ.שרביטן ב

שחור/לבן78 גר.מ.תות ב אין נתון

נפוץ תלתן לביד79
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ורה
מנ

ורה
מנ

רביבים
רביבים

מצולות ים
מצולות ים

המאור
המאור

שב עמי
שב עמי

שראל שפירא י

שראל שפירא י

צפרירים
צפרירים

גונןגונן

2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

24.3 דונם

שה מהרחובות: מצולות ים גי
שפירא. ו

שפירא שראל  בין הרחובות י
ומצולות ים.

שטח:
גבולות:

שונים. שיפועים  גבעה עם 

שיכון גונן. בגן עצים ש גבעה בצמוד ל גן ותיק הנמצא ברא
שה צפופה שהובלטים בהם נמצאים בחור בוגרים רבים, 
שים ועצי ארץ- וגבוהה בה נטועים בין היתר מיני אורנים, ברו
שיחיות מפותחות בהן נצפתה שראל. כמו כן קיימות  י

אוכלוסיית קיפודים.

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
שמעוני שאות,בי"ס  שחק, מד פארק אינטנסיבי כולל צל, ספסלים, מתקני מ

שתייה. שבילי הליכה ומי 

מקורות מידע נוספים:

גן חיל האוויר
אתר מספר          23

מפגעים:
אין מפגעים.

שיכון חלק ממכלול יחד עם 
גונן.
קישוריות:
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רביבים
רביבים

גג""ככהה
צפרירים
צפרירים

ייפפשש
אארר

מנורהמנורה

עמישב
עמישב

אור
המ

אור
גונןגונןהמ מצולות ים

מצולות ים

20

צומח:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

מינים אדומים:

ת. בדרום מזרח הגן- חורשה גבוהה בשלטון מחטניים ת צפופו עצים בוגרים רבים ושיחיו עירוני אינטנסיבי. בשטח המגונן נמצאים  גינון 
עוד. ער אציל ו תבור, שקד מצוי, כליל החורש,  תיים, כגון: אלון ה תולים גם מספר מינים מקומיים ומסור אשר ביניהם ש

עם ת,  תח ת אורנים מפו ת וחורש תחו ת מפו שטח המכיל שיחיו
תר נמצאה ת. בא ת ומקננו ת נודדו עופו מגוון רב של מיני 

אוכלוסייה של קיפוד מצוי.

מיני דגל:
תבור, שקד מצוי אלון ה

המלצות:
ת ת מבני ת גינון של חידוש צמחייה רצוי לקיים מורכבו עבודו ת למינים מקומיים. ב עודיו ת קינון יי תיבו מומלץ להציב בשטח הגן 

על צמחים מקומיים האופייניים לכורכר ולחמרה. תבסס  תיים. מומלץ לה עצים, שיחים וחד-שנ ת  המשלב

גן חיל האוויר

תיים) - שצ"פ. ע תאר גב ת גב/53 (מ תוכני

מיני דגל:בעלי חיים:
ת, קיפוד מצוי ת, סבכי שחור-ראש, דוכיפ חוחי

אתר מספר           23

מקרא
ת גבוהה חורשה גבוהה בצפיפו

ת ת בינוני חורשה בצפיפו
חורשה דלילה

עצים פזורים עם  עשבוני בן-חלוף  צומח 
עירוני גינון 

יעודי קרקע בשטח האתר

0 1:3,500מטר80

תכסית בשטח האתר
עירוני. גינון 
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
גן חיל האוויר

אתר מספר           23

מראה כללי

חוחית

קיפוד מצוי תור מצוי

שקד מצוי

          23
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פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

גן חיל האוויר
23

י ועצי בוסתן"יער של עצי א-חורשת אורנים עם תת1 מיוחדים/עצים בולטים

י ועצי בוסתן"יער של עצי א-חורשת אורנים עם תת2 מיוחדים/עצים בולטים

שיחייה של אלת המסטיק3 נקודת עניין אחרת

עץ תות בוגר סמוך למטוס הצוקית4 מיוחד/עץ בולט

חורשת אורנים וברושים5 מיוחדים/עצים בולטים

צמחייה מושכת ציפורים ופרפרים6 נקודת עניין אחרת

אתר קינון למינים רבים בניהם צופית סבכי שחור ראש תור מצוי וגם אתר צפרות7 אתר צפרות
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרגן חיל האוויר

23

(פרפרים)חרקים 

לא בסיכון כחליל האספסת

לא בסיכון לבנין הכרוב

לא בסיכון לבנין הצנון

לא בסיכון נימפית הסרפד

יונקים

לא בסיכון Spalax leucodon [=ehrenbergi] (Nordmann 1840)( מינים כרומוזומליים4)חולד 

לא בסיכון Erinaceus concolor (Martin 1838)קיפוד מצוי

עופות

חסר מידע אדום חזה

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Upupa epops (Linnaeus 1758)דוכיפת

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

פולש Psittacula krameri (Scopoli 1769)דררה

חסר מידע זמיר מנומר

פולש זרזיר בורמזי

לא בסיכון Carduelis carduelis (Linnaeus 1758)חוחית

לא בסיכון Muscicapa striata (Pallas 1764)חטפית אפורה

חסר מידע חכלילית עצים

לא בסיכון Lanius nubicus (Lichtenstein 1823)חנקן נובי

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chloris (Linnaeus 1758)ירקון

לא בסיכון Alcyon smyrnensis (Linnaeus 1758)חזה-לבן

פולש Acridotheres tristis (Linnaeus 1766)מאיינה מצויה

לא בסיכון Motacilla alba (Linnaeus 1758)נחליאלי לבן

לא בסיכון Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg 1833)נקר סורי

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

לא בסיכון Sylvia communis (Latham 1787)סבכי קוצים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Sylvia melanocephala (Gmelin 1789)סבכי שחור ראש

לא בסיכון Apus apus (Linnaeus 1758)סיס חומות

לא בסיכון Hirundo rustica (Linnaeus 1758)סנונית הרפתות

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

לא בסיכון Garrulus glandarius (Linnaeus 1758)עורבני

חסר מידע עלווית אפורה

חסר מידע עלווית חורף

לא בסיכון Phylloscopus bonelli (Vieillot 1819)בטן-עלווית לבנת
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרגן חיל האוויר

23

חסר מידע פרוש מצוי

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית

לא בסיכון Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת

חסר מידע קכלי רונן

לא בסיכון Turdus merula (Linnaeus 1758)שחרור

לא בסיכון Hippolais pallida (Hemprich & Ehrenberg 1833)שיחנית קטנה

פולש תוכי נזירי

לא בסיכון Streptopelia turtur (Linnaeus 1758)תור מצוי

לא בסיכון Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838)תור צווארון
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן חיל האוויר

שכיחות

:מספר אתר

23

מוגןאורן ירושלים1 תדיר

נטוע2 גראורן קנרי  

פולשאורן קפריסאי3 אין נתון

פולשאזדרכת מצויה4 אין נתון

נפוץ אזנב מצוי5

נטוע6 מוגןאחירותם החורש  

נטוע7 מוגןאלון התבור  

נפוץ אלת המסטיק8

מצוי אספסת הכתרים9

מצוי עלים-אספרג ארוך10

מצוי ארנריה מצויה11

מוגן.מ.אשל ב12 אין נתון

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע13   ברוש מצוי

מצוי יבלית מצרית-בת14

נפוץ גומא הפקעים15

מצוי גזיר מזיק16

מצוי דבקת החומות17

נפוץ דגנין מצוי18

מצוי דוחן זוחל19

תדיר ורוניקה מבריקה20

נדיר למדי ורוניקת השדה21

פולש.מ.ושינגטוניה ב22 אין נתון

גרזיפן מצוי23 מצוי

מצוי נוצה מחוספס-זיף24

שתול25   זית אירופי

גרחלבלוב הכדורים26 תדיר

גרחלבלוב מאדים27 אין נתון

נפוץ חלבלוב מצוי28

פולשחמציץ נטוי29 מצוי

גרחמציץ קטן30 מצוי

נפוץ חסת המצפן31

182



רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן חיל האוויר

שכיחות

:מספר אתר

23

מוגןחרוב מצוי32 תדיר

נפוץ יבלית מצויה33

נפוץ ילקוט הרועים34

פולש.מ.ירבוז ב35 אין נתון

גרירבוז מבריק36 נדיר למדי

נדיר למדי כוכבית חיוורת37

שתול38 מוגןכליל החורש  

מצוי כתלית פורטוגלית39

נפוץ לוטוס מצוי40

נפוץ לחך מצוי41

פולשלנטנה ססגונית42 תדיר

תדיר מסוריים מצויים43

נפוץ חסידה מצוי-מקור44

נפוץ מרור הגינות45

נפוץ נזמית לופתת46

נפוץ קרנית-ניסנית דו47

נפוץ ניסנית זיפנית48

נפוץ סביון אביבי49

תדיר סיסנית הגינות50

תדיר עקרב ריחני-עוקץ51

מצוי עלקת מוטל52

נטוע53 גרעפרית הכף  

נטוע54   ער אציל

פולשאלה-פלפלון דמוי55 אין נתון

נדיר למדי תיכונית-צללית ים56

מצוי קדד האנקולים57

גרקומלינה זקופה58 אין נתון

קנדית/מסולסלת59 פולש.מ.קייצת ב אין נתון

נפוץ פרי מצוי-רב60

נפוץ שופרית כרתית61

גרשחליים עדינים62 נדיר מאוד
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

גן חיל האוויר

שכיחות

:מספר אתר

23

שתול63 מוגןשקד מצוי  

ריסני/מצוי64 אין נתון .מ.שרביטן ב

מצוי תודרה מעובה65

מצוי תודרה סייגית66

שחור/לבן67 גר.מ.תות ב אין נתון

נפוץ תלתן לביד68

שתול69 מוגןתמר מצוי  
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רביבים
רביבים

המאור
המאור

שראל שפירא י

שראל שפירא י

ורה
מנ

ורה
מנ

ילדי טהרןילדי טהרן

מצולות ים
מצולות ים

גונן
גונן

שב עמי
שב עמי

צפרירים
צפרירים

2 טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

34.2 דונם

של בנייני מגורים- חצר פנימית 
ניתן להיכנס מהרחובות: גונן,

שפירא וילדי טהרן.

מזרחית לרחוב גונן, כולל גן
ילדי טהרן.

שטח:
גבולות:

שונים. שיפועים  גבעה עם 

שיכון בהן שותפות בין בנייני ה האתר מכיל ברובו גינות מ
שנו גן ציבורי שאות, גדרות חיות ועצים בוגרים. בנוסף י מד
של עצי הדר שים, רצועה צרה  שוף כורכר מר קטן עם מח
שבוני טבעי ורצועה נוספת עם עצי חרוב בוגרים וצומח ע

ומגוון צמחי בר.

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך / תרבות:
שמעוני שבילי הליכה, ספסלים וצל.בי"ס 

מקורות מידע נוספים:

שיכון גונן
אתר מספר          24

מפגעים:
קר של גן ילדי טהרן, בעי שוף הכורכר  שת במח צמחייה פול

שיטה כחלחלה. חמציץ נטוי ו

ק ממכלול יחד עם גן חיל חל
האוויר.

קישוריות:
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ממהה
בבאא

דרך יצחק רביןדרך יצחק רביןקק ילדי טהרן
ילדי טהרן

גונן
גונן

שפירא
שפירא

המאור
המאור

אפקאפק

ורה
מנ

ורה
מנ

רביבים
רביבים

פפצצ
רריירר
םםיי

עמישב
עמישב

ווצצממ
תוולל

יית
םם

20

צומח:

סקר טבע עירוני - גבעתיים

מינים אדומים:

מזרח: מסטיק והרדוף הנחלים. ב ת ה ת של אל תחו מפו ת  מספר שיחיו תר עצים בוגרים ו מים בין הי תר גינון אינטנסיבי- בו קיי  ברוב הא
מינים פולשים מחשוף כורכר עם  מח עשבוני טבעי. בגן ילדי טהרן  מערב עצי חרוב בוגרים וצו מח עשבוני טבעי ועצי הדר. ב ת צו רצוע

מי. קו מ מח  מעט צו ו

ת עצי פיקוס ופרדס מעוצה רבה הכולל מחייה  תר צ בא
מיני ציפורים. מגוון רחב של  מים  קיי מ ה

מיני דגל:
ת עדינה, שום גבוה מצוי, חשפוני חרוב 

המלצות:
ת ת סלקטיבי ץ נטוי ושיטה כחלחלה) בעבודה ידני צי מ ת (ח מחייה פולש מחשוף הכורכר בגן ילדי טהרן: לסלק צ ת  מר ולשקם א יש לש
מודה לרחוב מרה בשטח הפרדס וברצועה שצ ת לח ת אופייני מחייה עשבוני תול צ ץ לזרוע ולש מל מו ת.  ת כורכר אופייני מחיי תול צ ולש

גונן בה גדלים עצי חרוב.

שיכון גונן

תיים) - שצ"פ תאר גבע מ ת גב/53 ( תוכני
מצפון לשטח, מוד ו מגורים ב'. בצ ואזור 

תהליכי ת ב צא מ ת 503-0277228 הנ תוכני
מגורים ד' (פינוי- ת שטח ל מייעד הפקדה ו

בינוי).

מיני דגל:בעלי חיים:
אדום חזה, קיכלי רונן

אתר מספר           24

מקרא
ת גבוהה חורשה גבוהה בצפיפו

ת ת בינוני חורשה בצפיפו
חורשה דלילה

מח עשבוני בן-חלוף עם עצים פזורים צו
גינון עירוני

יעודי קרקע בשטח האתר

0 1:4,000מטר100

תכסית בשטח האתר
גינון עירוני, חורשה, שטח חצי טבעי

ת שיכונים). (חצרו
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סקר טבע עירוני - גבעתיים
שיכון גונן

אתר מספר           24

מראה כללי

קיכלי רונן

אדום-חזה מחשוף כורכר בגן ילדי טהרן

כדן קטן-פרחים

          24
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פירוטממצאים

גבעתיים- סקר טבע עירוני  

שיכון גונן
24

פרדס+ צמחייה מושכת ציפורים קליסטמון 1 אתר צפרות

צמחייה מושכת ציפורים2 אתר צפרות

עץ חרוב גדול3 מיוחד/עץ בולט

פרדס4 בוסתן

ריכוז של שום גבוה5 יחודי/צמח נדיר

עץ חרוב גדול וחורשת אורנים וברושים6 מיוחדים/עצים בולטים

קינון נקרים7 אתר קינון

מקבץ של שום גבוה8 יחודי/צמח נדיר

פרחים-ריכוז של כדן קטן9 אתר פריחה

אורן קנרי ועץ חרוב צעיר, ריכוז של עצי אורן ירושלים10 מיוחדים/עצים בולטים

סיסם הודי גבוה11 מיוחד/עץ בולט

עלים-חצב מצוי בתוך שיחיית הרדוף הנחלים ואשחר רחב12 יחודיים/צמחים נדירים

(כולל אלת מסטיק בגודל חריג)גדר חיה מרשימה ומפותחת של הרדוף ואלת המסטיק 13 יחודיים/צמחים נדירים

עלים ואלת המסטיק-אשחר רחב, עץ זית ושיחיית הרדוף, ריכוז עצי סיסם14 יחודיים/צמחים נדירים

מצוק כורכר15 אתר גיאולוגי

188



רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרשיכון גונן

24

יונקים

לא בסיכון Spalax leucodon [=ehrenbergi] (Nordmann 1840)( מינים כרומוזומליים4)חולד 

לא בסיכון Erinaceus concolor (Martin 1838)קיפוד מצוי

עופות

חסר מידע אדום חזה

לא בסיכון Pychnonotus xanthopygos (Hemprich & Ehrenberg 1833)בולבול צהוב שת

לא בסיכון Falco tinnunculus (Linnaeus 1758)בז מצוי

לא בסיכון Upupa epops (Linnaeus 1758)דוכיפת

לא בסיכון Passer domesticus (Linnaeus 1758)דרור הבית

פולש Psittacula krameri (Scopoli 1769)דררה

חסר מידע Luscinia megarhynchos (Brehm 1831)זמיר הירדן

חסר מידע זמיר מנומר

פולש זרזיר בורמזי

לא בסיכון Carduelis carduelis (Linnaeus 1758)חוחית

חסר מידע חטפית לבנת עורף

חסר מידע חכלילית עצים

לא בסיכון Lanius nubicus (Lichtenstein 1823)חנקן נובי

לא בסיכון יונת בית

לא בסיכון Parus major (Linnaeus 1758)ירגזי מצוי

לא בסיכון Carduelis chloris (Linnaeus 1758)ירקון

לא בסיכון Alcyon smyrnensis (Linnaeus 1758)חזה-לבן

פולש Acridotheres tristis (Linnaeus 1766)מאיינה מצויה

לא בסיכון Motacilla alba (Linnaeus 1758)נחליאלי לבן

לא בסיכון Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg 1833)נקר סורי

לא בסיכון Sylvia curruca (Linnaeus 1758)סבכי טוחנים

חסר מידע Sylvia atricapilla (Linnaeus 1758)סבכי שחור כיפה

לא בסיכון Sylvia melanocephala (Gmelin 1789)סבכי שחור ראש

חסר מידע סבראש

לא בסיכון Apus apus (Linnaeus 1758)סיס חומות

לא בסיכון Hirundo rustica (Linnaeus 1758)סנונית הרפתות

לא בסיכון Corvus corone (Linnaeus 1758)עורב אפור

לא בסיכון Garrulus glandarius (Linnaeus 1758)עורבני

חסר מידע עלווית אפורה

חסר מידע עלווית חורף

חסר מידע עלווית ירוקה

לא בסיכון Phylloscopus bonelli (Vieillot 1819)בטן-עלווית לבנת

חסר מידע פרוש מצוי

לא בסיכון Prinia gracilis (Lichtenstein 1823)פשוש

לא בסיכון Nectarinia osea (Bonaparte 1856)צופית
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיני(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין

גבעתיים  - סקר טבע עירוני 

:מספר אתרשיכון גונן

24

לא בסיכון Streptoplia sengalensis (Linnaeus 1766)צוצלת

חסר מידע קכלי רונן

לא בסיכון Turdus merula (Linnaeus 1758)שחרור

לא בסיכון Hippolais pallida (Hemprich & Ehrenberg 1833)שיחנית קטנה

לא בסיכון Streptopelia turtur (Linnaeus 1758)תור מצוי

לא בסיכון Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838)תור צווארון
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

שיכון גונן

שכיחות

:מספר אתר

24

נטוע1 גראורן קנרי  

פולשאורן קפריסאי2 אין נתון

פולשאזדרכת מצויה3 אין נתון

נפוץ אזנב מצוי4

פולש.מ.איקליפטוס ב5 אין נתון

תדיר אלית המפרק6

נפוץ אלת המסטיק7

נפוץ אמיך קוצני8

נפוץ אספסת מצויה9

מצוי אספסת עדשתית10

מצוי אספסת קטועה11

מצוי עלים-אספרג ארוך12

פולשאספרג מנוצה13 אין נתון

גרארזית זקופה14 אין נתון

מצוי ארנריה מצויה15

נפוץ אנפין-חיטה רב-בן16

מצוי ברומית הגגות17

נפוץ ברומית מאוגדת18

מצוי ברומית ספרדית19

מצוי ברומית שעירה20

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע21   ברוש מצוי

מצוי יבלית מצרית-בת22

נפוץ גדילן מצוי23

מצוי גזיר מזיק24

מצוי גרגרנית גלילנית25

מצוי דבקת החומות26

נפוץ דגנין מצוי27

תדיר דגנין קהה28

חופי ישראל וסיני29 נפוץ דרדר הקורים

שתולבסכנת הכחדה בטבע30 מוגןהדס מצוי  

שתול31   הרדוף הנחלים
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח הערותסכנת הכחדה

גבעתיים- סקר טבע עירוני 

שיכון גונן

שכיחות

:מספר אתר

24

נדיר למדי ורוניקת השדה32

פולש.מ.ושינגטוניה ב33 אין נתון

נפוץ זון אשון34

גרזיפן מצוי35 מצוי

שתול36   זית אירופי

תדיר עקרב שיכני-זנב37

תדיר חלבלוב החוף38

נפוץ חלבלוב מצוי39

נפוץ פרחים-חלמית קטנת40

פולשחמציץ נטוי41 מצוי

מוגןחצב מצוי42 נפוץ

מוגןחרוב מצוי43 תדיר

נפוץ חרצית עטורה44

מוגןחשפונית עדינה45 תדיר

נפוץ יבלית מצויה46

נפוץ ילקוט הרועים47

גרירבוז מבריק48 נדיר למדי

תדיר פרחים-כדן קטן49

נדיר למדי כוכבית חיוורת50

נפוץ אווז האשפות-כף51

מצוי כרבולת מצויה52

מצוי כרוב החוף53

מצוי כתלית יהודה54

נפוץ לוטוס מצוי55

מצוי לוטוס שעיר56

מצוי לועית קטנה57

מצוי לוענית מצויה58

מצוי לופית מצויה59

פולשלנטנה ססגונית60 תדיר

תדיר שור מגובבת-לשון61

מצוי מעוג כרתי62
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מצוי חסידה מפוצל-מקור63

נפוץ מרור הגינות64

תדיר מרקולית מצויה65

נפוץ משערת זהובה66

מצוי נימית ממולענת67

נפוץ קרנית-ניסנית דו68

נפוץ ניסנית זיפנית69

שתול70 גרחלב ערבי-נץ  

נפוץ נשרן צפוף71

פולשסולנום זיתני72 מצוי

פליט תרבות/נטועבסכנת הכחדה בטבע73   סיסם הודי

נפוץ סיסן אשון74

תדיר סיסנית הגינות75

מצוי סרפד צורב76

מצוי סרפד קרומי77

תדיר עקרב ריחני-עוקץ78

תדיר עלים-עירית צרת79

נטוע80 גרעפרית הכף  

תדיר עשנן יהודה81

תדיר עשנן מטפס82

פולשאלה-פלפלון דמוי83 אין נתון

תדיר פרג זיפני84

מצוי פרג נחות85

תדיר תרמילים-פרסה רבת86

תדיר פרסיון גדול87

פולשפרקינסוניה שיכנית88 מצוי

מצוי ציפורנית לילית89

נפוץ ציפורנית מגוונת90

תדיר צלבית עשבונית91

נדיר למדי תיכונית-צללית ים92

מצוי צנון מצוי93
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מצוי קדד האנקולים94

תדיר קדד ספרדי95

מצוי קוטב מצוי96

קנדית/מסולסלת97 פולש.מ.קייצת ב אין נתון

פולשקיקיון מצוי98 תדיר

נפוץ פרי מצוי-רב99

מצוי רגלת הגינה100

מצוי שברק מצוי101

תדיר שברק משונן102

מוגןשום גבוה103 מצוי

נפוץ שופרית כרתית104

פולששחליל מכופל105 אין נתון

נפוץ שועל נפוצה-שיבולת106

פולששיטה כחלחלה107 נפוץ

מצוי שסיע שעיר108

נפוץ שעורת העכבר109

נפוץ שעורת התבור110

ריסני/מצוי111 אין נתון .מ.שרביטן ב

מצוי תודרה מעובה112

נפוץ תלתן לביד113

שתול114 מוגןתמר מצוי  
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