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 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
ומטרדים באתר פירוט ממצאים מרכזיים, מערכות צומח, קליטת קהל 

 והצגתם על גבי תצלום אוויר.

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

 6 חלק

רשימה מלאה של הצמחים שנצפו באתר, כאשר ברשימה הובלטו 

צמחים נדירים, אנדמיים, מוגנים וצמחים פולשים, כיוון שהבלטתם 

ולשמירתו. גם רשימות אלו גולשות יכולה לעודד פעילות לניהול האתר 

 לרוב מעבר לעמוד אחד.
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טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - קריית גת

שות: נגי

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

    2330.149 דונם.

הגעה מרחוב לשם, דרומית
למפעל אינטל.

ממזרח לאזור התעשייה.
שטח:
מיקום:

שטח גבעי ברובו ומישורי חקלאות.

אתר הטבע הגדול בעיר. כולל שטחים חקלאיים אינטנסיביים
של חיטה ותלתן ובניהם גבעות טרשים עשירות בטבע
הייחודי לאזור. שטח זה הוא המשך ישיר של שטחים פתוחים
ונרחבים מחוץ לגבולות תחום השיפוט העירוני. בשטח נראו
מיני צומח בסכנת הכחדה, נצפו בעלי כנף נדירים ביותר

וזוחלים רבים.

שתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך: ת
דרכי גישה ושבילי עפר המיועדים בעיקר לרכבי שטח.אין מוסדות חינוך או תרבות בשטח האתר.

אתר מספר            1הגבעות המזרחיות

מפגעים:
ריסוס בשדות האתר פוגע בעיקר באוכלוסיית החרקים באזור,

דבר הגורר פגיעה בשאר מערכות החי.

האתר מקושר באופן רציף
לשטחים פתוחים ממזרח

לתחום השיפוט העירוני. בעל
קישוריות מוגבלת לאתר 5.

שוריות: קי
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צומח:

סקר טבע עירוני - קריית גת

מינים אדומים:

שעיר שלטון סירה קוצנית וזקנן  שדה עונתיים. בתחום האתר מספר גבעות המכוסות בתה ב שטח האתר נמצאים גידולי  במרבית 
שוט), אליהם נלווים מינים רבים, כולל מינים המאפיינים בתות ספר. חלק מהגבעות מיוערות ביער אורנים (צעיר שומר פ (ולעיתים 
של צידי דרכים של קרקעות עמוקות. במערב האתר אזורים  שבונית  ובוגר). בין הגבעות מספר ערוצים רדודים, בהם צמחייה ע

שטח זה הינו הגבוה בעיר וכולל מספר מינים נדירים ובסכנת הכחדה, בהם בולט ר המינים ב ש שייה. עו שולי אזור התע ומעזבות ב
המין האנדמי מרוות אייג.

שטחים טבעיים ונרחבים, נצפו של האתר ל שוריות  הודות לקי
בו עופות נדירים ביותר, בניהם עקב מכנסים וחיוואי להטוטן.
שדות ש, זרון  שמ שיחור מזון גם לעיטי  ש כאתר  שמ שטח מ ה
שים נמצאים מינים רבים שים. בגבעות הטר וחיוואי נח
שטח מגוון זוחלים ש ב שטחים פתוחים. כמו כן י האופיניים ל

שים. גדול ומר

מיני דגל:
שון הדור וקדד גדול-פרי. שמ ס סורי,  קנר

המלצות:
שטחים הפתוחים מחוץ לגבולות שוריות ל שמירה על קי שים והסביבה הפתוחה מסביב לה,  שטחי גבעות הטר של  שימור מקסימלי 

שנים. ש  שלו שטח. סקירת מצב ל"מינים אדומים" אחת ל  שיפוט, הגנה מוחלטת על אוכלוסיות ה"מינים האדומים" הנמצאים ב תחום ה

הגבעות המזרחיות

שקלון. מרוות אייג ודרדר א

שטח מסוים 146/03/9 - התכנית מייעדת 
לייעוד יער וחלקו לבית עלמין ומתקנים

הנדסיים.

מיני דגל:בעלי חיים:
ראלי, עקב מכנסים, חיוויאי להטוטן, תפר, גיבתון ש צבי ארץ י

עפרוני, חומט מנומר וקרפדה ירוקה.

אתר מספר            1

שטח האתר ייעודי קרקע ב
שיפוט גבול 
מסחר
שיה תע

מתקנים הנדסיים
מבנים ומוסדות ציבור

מלונאות (אחסון מלונאי)
קרקע חקלאית

שטח ציבורי פתוח
שטח פרטי פתוח

יער
נחל/תעלה/מאגר מים

רת ש דרך מאו
דרך מוצעת

רת ש מסילת ברזל מאו

תחנת תדלוק
שיה מסחר ותע

מסחר ומוסדות ציבור
מעבר להולכי רגל

מרכז אזרחי
שירותי דרך אזור ל
אזור לתכנון מיוחד

שות אחרת שייך לר
שיה מיוחד תע

אזור מלאכה ומתקנים הנדסיים
שיה ומלאכה אזור תע
שיה ואחסנה מלאכה תע
שיה לתיכנון בעתיד תע

שמורת רכבת

נטיעות בגדות נחלים

שטח האתר שרות ב תכניות מאו

0 400 1:33,000מטר800

שטח האתר תכסית ב
שטחים פתוחים שטחי חקלאות עם 

טבעיים בניהם.
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר            1הגבעות המזרחיות

מבט כללי מכיוון מזרח על הגבעות המזרחיות ואזור התעשייה

ריכוז קינרס סורי מין אופייני לקרקעות עמוקות

דרדר אשקלון "מין אדום" ועליו פרחית נעמי חיוויאי להטוטן מזדמן נדיר ביותר בארץ

שתי נקבות ועופר של צבי ארץ ישראלי
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  
1הגבעות המזרחיות

:מספר אתר

אפון קיפח.1 יחודי/צמח נדיר

חישת קנים.2 צמחי מים וסביבה לחה

המדבר הגדולה-פתילת.3 מיוחד/עץ בולט

אחירותם החורש.4 יחודי/צמח נדיר

שיח רותם גדול.5 יחודי/צמח נדיר

מחפורת.6 בור מים

ריכוז עירית גדולה וכלנית מצויה.7 יחודי/צמח נדיר

עץ שיזף גדול ויחודי בנוף.8 מיוחד/עץ בולט

ריכוז כלניות.9 יחודי/צמח נדיר

אתר שיחור מזון של דורסים רבים בניהם מינים נדירים ביותר.10 אתר צפרות

שתי מחפורות חצובות.11 אתר גיאולוגי

אוכלוסיית שמשון הדור.12 אתר פריחה

דרדר אשקלון.13 צמח אדום

ריכוז צמר מפוצל.14 יחודי/צמח נדיר

קינון נץ מצוי וכנראה חיוויאי הנחשים.15 אתר קינון

פרי-חצבים וקדד גדול.16 יחודי/צמח נדיר

ריכוז עירית גדולה ולופית מצויה.17 יחודי/צמח נדיר

אלת המסטיק.18 יחודי/צמח נדיר

פרי-קדד גדול.19 יחודי/צמח נדיר

אשחר.20 מיוחד/עץ בולט

ריכוז אירוס ארץ ישראלי.21 יחודי/צמח נדיר

פרסיון גדול.22 יחודי/צמח נדיר

שפה תמים-חד.23 יחודי/צמח נדיר

וינקה עשבונית וזמזומית בלתי מזוהה.24 יחודי/צמח נדיר

ח"ומאורת בע )כנראה שרקרק(קינון בלתי מזוהה .25 אתר קינון

אתר מחילות נברנים.26 אתר יונקים

תפר ומגוון נודדים, גבתון עפרוני, חוגלת סלעים: מגוון מיני בתה ושולי שדות כגון.27 אתר צפרות

דרדר קיפח ועוד, חצבים, וואדי הכולל צמחייה ערכית דוגמת קינרס סורי.28 יחודי/צמח נדיר

מרוות אייג.29 צמח אדום

מצילות ועוד, קינרס סורי: וואדי עם צמחייה ערכית רבה הכוללת.30 יחודי/צמח נדיר

אזור בוצי.31 מקור מים עונתי
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  
1הגבעות המזרחיות

:מספר אתר

תחנת ההרחה של צבי ארץ ישראלי.32 אתר יונקים

פרי-קדד גדול.33 יחודי/צמח נדיר

שקערורית עם מים.34 מקור מים עונתי

פרי-מרווה מלבינה וקדד גדול.35 יחודי/צמח נדיר

ריכוז פריחה.36 אתר פריחה

עלים בלבד אחרי פריחה, כנראה שום הגלגל.37 צמח אדום

בן חצב סיתווני.38 יחודי/צמח נדיר

פרחים-תמריר בינוני וקצח זעיר.39 יחודי/צמח נדיר

דרדר קיפח.40 יחודי/צמח נדיר

פרי-קדד גדול.41 יחודי/צמח נדיר

בור מים.42 בור מים

מאורת דורבן.43 אתר יונקים

קינון גבתון עפרוני ותפר.44 אתר קינון

ריכוז קורנית.45 יחודי/צמח נדיר

מערה סתומה.46 מערה

מחילת דורבן בבור קדום.47 אתר יונקים

ריכוז קינרס סורי.48 יחודי/צמח נדיר

מחילת דורבן.49 אתר יונקים

מערכת בורות קדומה.50 בור מים

בור מים.51 בור מים

שקע בסלע עם מים.52 מקור מים עונתי

כלניות- פסגת הגבעה .53 יחודי/צמח נדיר

קצת שמשון הדור.54 יחודי/צמח נדיר

מרווה בלתי מזוהה.55 יחודי/צמח נדיר

תחנת הרחה לצבאים.56 אתר יונקים

ייתכן הגלגל, שום בלתי מזוהה.57 צמח אדום
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  
1הגבעות המזרחיות

:מספר אתר
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

הגבעות המזרחיות
:מספר אתר

1

חיים-דו

בסכנת הכחדה Bufo viridisקרפדה ירוקה

זוחלים

לא בסיכון Psammophis schokariארבע קו מובהק
לא בסיכון Platyceps collarisזעמן זיתני
לא בסיכון Coluber nummiferזעמן מטבעות
לא בסיכון  Coluber jugularis asianusזעמן שחור
לא בסיכון Ablepharus rueppellii rueppelliiחומט גמד
לא בסיכון Eumeces schneideri pavimentatusחומט מנומר
לא בסיכון  Mabuya vittataחומט פסים
לא בסיכון Laudakia stellioחרדון מצוי
לא בסיכון Ptyodactylus guttatusמניפנית מצויה
לא בסיכון Vipera palaestinaeנחושית עינונית
לא בסיכון Vipera palaestinaeצפע ארץ ישראלי
לא בסיכון Hemidactylus turcicusשממית בתים

יונקים

לא בסיכון Lepus capensisארנבת השדה
בסיכון נמוך  Tadarida teniotisאשף

לא בסיכון  Meles melesגירית מצויה
לא בסיכון Hystrix indicaדרבן
לא בסיכון  Spalax leucodon [=ehrenbergi]חולד
לא בסיכון Microtus socialisנברן שדות

בסיכון נמוך Pipistrellus kuhliiעטלפון לבן שולים
עתידו בסכנה  Gazella gazella gazellaצבי ארץ ישראלי

לא בסיכון Vulpes vulpesשועל מצוי
לא בסיכון Canis aureusתן זהוב

עופות

חורף מצוי Erithacus rubeculaאדום חזה
חולפת מצויה Pernis apivorusאיית צרעים

לא בסיכון Bubulcus ibisאנפית בקר
לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי
חסר מידע Serinus serinusבזבוז אירופי
חולף מצוי Emberiza hortulanaגיבתון גנים
לא בסיכון Emberiza calandraגיבתון עפרוני
לא בסיכון Elanus caeruleusכתף-דאה שחורת
חולף מצוי Saxicola rubetraגרון-דוחל חום
חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

הגבעות המזרחיות
:מספר אתר

1

בסיכון נמוך Upupa epopsדוכיפת
חורפת מצויה Milvus migransדיה שחורה

לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
לא בסיכון Passer hispaniolensisדרור ספרדי
(פולש)לא בסיכון  Psittacula krameriדררה

חולף לא שכיח Luscinia megarhynchosזמיר הירדן
חולף וחורף מצוי Circus aeruginosusזרון סוף

בסכנת הכחדה עולמית, חולף וחורף Circus macrourusזרון שדות
בסיכון נמוך Alectoris chukarחוגלת סלעים
בסיכון נמוך Carduelis carduelisחוחית

לא בסיכון Muscicapa striataחטפית אפורה
לא בסיכון Terathopius ecaudatusחיוויאי הנחשים

מזדמן נדיר ביותר Circaetus gallicusחיוויאי להטוטן
חורפת מצויה Phoenicurus ochrurosחכלילית סלעים
חולפת מצויה Phoenicurus phoenicurusחכלילית עצים

חולף מצוי Lanius collurioגב-חנקן אדום
בסיכון נמוך Lanius senatorראש-חנקן אדום
בסיכון נמוך Lanius nubicusחנקן נובי

חולף לא שכיח Lanius minorמצח-חנקן שחור
חולפת מצויה Ciconia ciconiaחסידה לבנה
חולפת מצויה Ciconia nigraחסידה שחורה

בסיכון נמוך Delichon urbicumטסית בתים
לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי
לא בסיכון Carduelis chlorisירקון
חורף מצוי Luscinia svecicaכחול חזה

בסיכון נמוך Burhinus oedicnemusכרוון מצוי
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן
לא בסיכון Accipiter nisusנץ מצוי
לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי
חולף מצוי Sylvia crassirostrisסבכי חורש

חולף מצוי ביותר Sylvia currucaסבכי טוחנים
לא בסיכון Sylvia communisסבכי קוצים

חולף מצוי ביותר Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור
לא בסיכון Sylvia melanocephalaראש-סבכי שחור
לא בסיכון Apus apusסיס חומות
לא בסיכון Vanellus spinosusסיקסק

חולפת מצויה Oenanthe oenantheסלעית אירופית
חורפת לא שכיחה Oenanthe finschiiסלעית חורף
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

הגבעות המזרחיות
:מספר אתר

1

חולפת מצויה Oenanthe isabellinaסלעית ערבות
בסיכון נמוך Oenanthe hispanicaסלעית קיץ

לא בסיכון Cercopis dauricaסנונית מערות
לא בסיכון Hirundo rusticaסנונית רפתות

חולף וחורף מצוי Grus grusעגור אפור
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור
לא בסיכון Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור
חולף מצוי Hieraaetus pennatusעיט גמדי
חולף מצוי Aquila pomarinaעיט חורש
חולף מצוי Aquila nipalensisעיט ערבות

חורף בסכנת הכחדה עולמית Aquila heliacaעיט שמש
חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף
חולפת מצויה Phylloscopus orientalisבטן-עלווית לבנת

בסיכון נמוך Galerida cristataעפרוני מצויץ
חורף מצוי Buteo buteoעקב חורף
חולף מצוי Buteo (buteo) vulpinusעקב מזרחי

מזדמן נדיר ביותר Buteo lagopusעקב מכנסיים
בסיכון נמוך Buteo rufinusעקב עיטי

חולף וחורף מצוי Anthus cervinusגרון-פפיון אדום
חולף מצוי Anthus trivialisפפיון עצים
חולף מצוי Anthus campestrisפפיון צהוב

חולף וחורף מצוי Anthus pratensisפפיון שדות
חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
לא בסיכון Corvus monedulaקאק

בסיכון נמוך Clamator glandariusקוקיה אירופית
לא בסיכון Vanellus vanellusקוקיה מצויצת
חורף מצוי Turdus philomelosקיכלי רונן
לא בסיכון Acrocephalus scirpaceusקנית קטנה
לא בסיכון Turdus merulaשחרור
לא בסיכון Iduna pallidaשיחנית קטנה
חולף מצוי Coturnix coturnixשליו נודד

חולף וחורף מצוי Pelecanus onocrotalusשקנאי מצוי
עתידו בסכנה Merops apiasterשרקרק מצוי

בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

בסיכון נמוך Tyto albaתנשמת לבנה

13



רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

הגבעות המזרחיות
:מספר אתר

1

בסיכון נמוך Carduelis cannabinaתפוחית מצויה
בסיכון נמוך Cisticola juncidisתפר

פרפרים

לא בסיכון Papilio machaon syriacusזנב סנונית נאה
לא בסיכון Laptotes pirithousכחליל האספסת
לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון
לא בסיכון Azanus jesousכחליל הינבוט
לא בסיכון Zizeeria karsandraכחליל הקוטב
לא בסיכון Colotis faustaלבנין הצלף
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Pontia daplidiceלבנין הרכפה
לא בסיכון Colias croceusלבנין התלתן
לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

הגבעות המזרחיות

שכיחות

:מספר אתר

1

סכנת הכחדה

מצויגדי צהובה-אוזן1

שתולאורן בלתי מזוהה2 חסר מידע

נפוץאזנב מצוי3

מוגןאחירותם החורש4 מצוי

נפוץאיסטיס מצוי5

סוריה ולבנון, ישראל6 מוגןישראלי-אירוס ארץ תדיר

מוגןאלה אטלנטית7 מצוי

מוגןאלון התבור8 מצוי

חסר מידעאליסון מצוי9

תדיראלמוות סיני10

נפוץאלת המסטיק11

נפוץאמיתה גדולה12

מצויאספסת הכתרים13

נפוץאספסת מצויה14

מצויאספסת קטועה15

תדיראספסת קעורה16

תדיראפון נמוך17

מצויארכובית הציפורים18

נפוץארכובית שבטבטית19

מצויישראלי-אשחר ארץ20

מוגןאשל הפרקים21 מצוי

נפוץבוצין מפורץ22

נפוץאנפין-חיטה רב-בן23

נפוץחצב סתווני-בן24

תדירסירה מיובל-בן25

מצויבקבוקון מקומט26

נפוץבקיה מצויה27

נפוץבקיה תרבותית28

מצויגביע חלק-בר29

מצויברומית אזמלנית30

מצויברומית המטאטא31
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

הגבעות המזרחיות

שכיחות

:מספר אתר

1

סכנת הכחדה

נפוץברומית מאוגדת32

מצויברומית ספרדית33

מצויברומית עקרה34

מצויברזילון ענף35

נפוץברקן סורי36

תדירחלמית שרועה-בת37

מצויגביעול אשון38

מצויגבסנית ערבית39

נפוץגדילן מצוי40

נפוץגזיר דקיק41

נפוץעלים-גזיר צר42

נפוץגזר זהוב43

נפוץגזר קיפח44

נפוץגעדה מצויה45

נפוץגרגרנית ערבית46

מצוידבשה הודית47

מצוידבשה מחורצת48

פולשדודוניאה דביקה49 מצוי

תדירדורבנית סגולה50

תדירדורבנית סגולה51

נפוץצובא-דורת ארם52

מצוידרדית מצויה53

ישראל54 מוגןדרדר אשקלון צמח אדוםנדיר

ישראל ולבנון55 מוגןפרחים-דרדר גדול תדיר

תדירדרדר קיפח56

נפוץדרדר קרומי57

מצוידרכמונית מצרית58

מצויהגה מצויה59

מצויהרדופנין הציצית60

נדיר למדיוינקה עשבונית61

מצויויתניה משכרת62
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

הגבעות המזרחיות

שכיחות

:מספר אתר

1

סכנת הכחדה

מצויולריינית משולחפת63

נפוץעלים-זהבית דקת64

מצויזוטה מעורקת65

נפוץזון אשון66

חסר מידעזמזומית בלתי מזוהה67

תדירעקרב שיכני-זנב68

מצויזקניים משובלים69

נפוץזקנן שעיר70

מצויסב מצוי-זקן71

מצויתיש ארוך-זקן72

נפוץחבלבל השדה73

מצויחבלבל השיח74

תדירחבלבל כפני75

תדירחבלבל עדין76

מצויחבלבל שעיר77

נפוץחגווית שעירה78

נדיר למדישפה תמים-חד79

נפוץחוח עקוד80

תדירחורשף השבכה81

מצויהפרה-חטמית עין82

מצויחלבלוב השמש83

חסר מידעחלבלוב זוחל84

תדירחלבלוב מגלי85

נפוץחלבלוב מצוי86

מצויחלבלוב משונשן87

תדירעלים-חלבלוב צר88

תדירחלוקה ננסית89

נפוץחלמית מצויה90

מצויפרחים-חסה כחולת91

נפוץחסת המצפן92

תדירחפורית מוזרה93
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

הגבעות המזרחיות

שכיחות

:מספר אתר

1

סכנת הכחדה

מצויחפורית מצויה94

נפוץחפורית קטנה95

מוגןחצב מצוי96 נפוץ

נפוץחרדל השדה97

נפוץחרדל לבן98

מוגןחרוב מצוי99 תדיר

נפוץחרחבינה מכחילה100

נפוץחרצית עטורה101

מצויטופח ירושלים102

נפוץטופח מצוי103

מצויטוריים מצויים104

נפוץטיון דביק105

נפוץטרשנית שרועה106

נפוץיבלית מצויה107

מצויינבוט השדה108

נפוץירבוז יווני109

פולשירבוז שרוע110 נפוץ

תדירכוכב מצוי111

נפוץכוכבן מצוי112

נדיר למדיכונדרילה סמרנית113

נפוץכליינית מצויה114

מצויכלך מצוי115

מוגןכלנית מצויה116 נפוץ

נפוץאווז האשפות-כף117

תדיראווז הגינות-כף118

מצויאווז מבאישה-כף119

חסר מידעכרבולת התרנגול120

מצויכרבולת מצויה121

פולשכשות השדות122 נפוץ

נפוץכתלה חריפה123

נפוץשורשים-כתמה עבת124
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

הגבעות המזרחיות

שכיחות

:מספר אתר

1

סכנת הכחדה

תדירכתרון עקרבי125

נפוץלוטוס מצוי126

מצוילועית קטנה127

ישראל ולבנון128 תדירישראלי-לוף ארץ

מצוילופית מצויה129

נפוץלחך בלוטי130

תדירלחך מלבין131

נפוץלחך מצוי132

פולשלכיד הנחלים133 מצוי

נפוץלפתית מצויה134

נפוץפר מצרית-לשון135

נפוץפר סמורה-לשון136

נפוץלשישית הצבעים137

מצוימגנונית כבונה138

מצוימוצית קוצנית139

חסר מידעמלוח מילר140

נפוץמלעניאל מצוי141

מצוימעוג כרתי142

מצוימעוג מנוקד143

נפוץמצלתיים מצויות144

נפוץחסידה גדול-מקור145

נפוץחסידה חלמיתי-מקור146

נפוץמרגנית השדה147

תדירמרווה מלבינה148

ישראל149 צמח אדוםנדיר מאודמרוות איג

נפוץמרור הגינות150

נדיר למדימרור עדין151

תדירמרקולית מצויה152

סוריה ולבנון, ישראל153 מצוימררית הגליל

מצוימררית מצויה154

תדירמתנן מצוי155
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

הגבעות המזרחיות

שכיחות

:מספר אתר

1

סכנת הכחדה

חסר מידענוציץ עטוף156

נפוץנוצנית כדורית157

מוגןנורית אסיה158 נפוץ

מצוינימית ממולענת159

נפוץקרנית-ניסנית דו160

נפוץניסנית זיפנית161

נפוץנירית הקמה162

נפוץנשרן הדוחן163

נפוץסביון אביבי164

מוגןסחלב בלתי מזוהה165 חסר מידע

נפוץסיסנית הבולבוסין166

נפוץסירה קוצנית167

מצויסלק מצוי168

תדירסרפד הכדורים169

נפוץעולש מצוי170

מצויעקרב אירופי-עוקץ171

מצויעלים-עקרב עגול-עוקץ172

נפוץעוקצר מצוי173

נפוץעירית גדולה174

מוגןעכובית הגלגל175 מצוי

נפוץעכנאי שרוע176

מצויעפעפית מצרית177

מצויעשנן צפוף178

תדירפיגמית מצויה179

תדירפילגון צמיר180

נפוץפעמונית קטנה181

נפוץפרג אגסי182

נפוץתרמילים-פרסה דלת183

תדירפרסיון גדול184

נפוץפרע מסולסל185

תדירפרעושית ערבית186
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

הגבעות המזרחיות

שכיחות

:מספר אתר

1

סכנת הכחדה

נפוץפשתה אשונה187

מצויפשתה מצויה188

מוגןהמדבר הגדולה-פתילת189 תדיר

מצויצורית בלוטית190

נפוץציבורת ההרים191

מצויציפורן נקוד192

נפוץחתול מצויות-ציפורני193

מצויציפורנית לילית194

נפוץשיבולת-צלבית ארוכת195

נפוץצללית הכלאיים196

מצוישור חרוזה-צלע197

מצויצלף קוצני198

תדירצמר מפוצל199

מצויצמרנית הסלעים200

תדירפרי-קדד גדול201

מצויקדד האנקולים202

נפוץקורטם דק203

מוגןקורנית מקורקפת204 נפוץ

סוריה ולבנון, ישראל205 נפוץקחוון הגליל

נפוץקחוון חברוני206

נפוץקיטה רותמית207

פולשקייצת מסולסלת208 נפוץ

פולשקייצת קנדית209 מצוי

נפוץקיפודן מצוי210

פולשקיצנית כרתית211 נפוץ

נפוץקנה מצוי212

סוריה ולבנון, ישראל213 תדירקנרס סורי

על סף הכחדהפרחים-קצח זעיר214

מצויקצח ריסני215

נפוץקרדה מכסיפה216

תדירקרסולה מכונפת217
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

הגבעות המזרחיות

שכיחות

:מספר אתר

1

סכנת הכחדה

מוגןרותם המדבר218 נפוץ

שתולרימון מצוי219 תדיר

מצוישבטן לבן220

מצוישברק דביק221

תדירשברק מלבין222

תדירשברק משובל223

תדירשברק משונץ224

תדירשברק נטוי225

מצוישברק סיצילי226

מצוישברק קוצני227

תדירפרח-שברק קצר228
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מוגןשיזף מצוי238 נפוץ
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פולשהערבה-שיטת עלי240 מצוי
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

הגבעות המזרחיות

שכיחות

:מספר אתר

1

סכנת הכחדה

נפוץשפרירה קשקשנית249

מצוישרביטן מצוי250

מצוישרעול שעיר251

תדירתולענית דוקרנית252

שתולשחור/תות לבן253 חסר מידע

מצוימלען מצוי-תלת254

תדירתלתן אלכסנדרוני255

חסר מידעתלתן גולתי256

נפוץתלתן הארגמן257

נפוץתלתן חקלאי258

נפוץתלתן לביד259

נדיר מאודתמריר בינוני260
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35

טופוגרפיה:

ת ת ג סקר טבע עירוני - קריי

ת: נגישו

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

     534.357 דונם.

שת, בסוף הגעה מדרך החרו
שיה או מכיוון רחוב אזור התע

אודם.

שיה. מדרום לאזור התע
שטח:
מיקום:

שורי עם נחל בתוכו. שטח מי

קליפטוסים עם צמחייה ערכית קרו יער א שר עי אתר א
קלאות אינטסיבית. שטחי ח קו המערבי  ומגוונת. בחל

ת חינוך: ת קהל:מוסדו ת קליט תיו תש
שטח האתר. שטח.אין מוסדות חינוך או תרבות ב קר לרכבי  מספר דרכי עפר המתאימות בעי

תר מספר            2יער נועם א

מפגעים:
שטח האתר. שנם ריכוזי אסבסט ב י

שר באופן רציף קו האתר מ
שטחים פתוחים מחוץ ל

שיפוט העירוני מכל לתחום ה
צדדיו, מלבד הצד הצפוני,
שר ע"י מעביר מים קו שם מ

לאתר 5.

ת: קישוריו
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640

353

35

צומח:

סקר טבע עירוני - קריית גת

מינים אדומים:

ת, כולל מינים נדירים. שבוני ת בצמחייה ע שירו שטח ע ת יער ב ת. קרחו סי סים גבוה וצפוף יח לאורך נחל נועם נמצא יער אקליפטו

ש כגון ת וחור שטח היער הנרחב נמצאים בעיקר מיני יערו ב
שחרור ועוד. שחור כיפה,  עורבני 

מיני דגל:
סחלב צריפי, דודא רפואי ונץ-חלב צ˶˲˸˧. בן-

המלצות:
ת ל ת מצב ל"מינים אדומים" אח סקיר שום הגלגל ביער.  ת  סיי ת לאוכלו שטח. הגנה מוחלט ת הבניין מה סול סט ובפ סב ת א סול פינוי פ

שנים. ש  שלו

יער נועם

שום הגלגל.

ת ת מרבי ת א ת מייעד תכני ת/11 - ה 9/ב
ת של קריי שייה  תע ת אזור ה תר להרחב הא

ת (1996). ג

מיני דגל:בעלי חיים:
ת מצויה. שמ תנ כחל ו

אתר מספר            2

ייעודי קרקע בשטח האתר
שיפוט גבול 
שיה תע

ת קרקע חקלאי
תוח שטח ציבורי פ

יער
תעלה/מאגר מים נחל/

ת שר דרך מאו

ת דרך מוצע
ת ציבור סדו סחר ומו מ

מרכז אזרחי
תי דרך שירו אזור ל
ת ת אחר שו שייך לר
ת נחלים ת בגדו נטיעו

תכניות מאושרות בשטח האתר

0 1:16,000מטר200

תכסית בשטח האתר
שאר ת ו שטח חקלאו בחלקו המערבי 

סים. שטח יער אקליפטו ה
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר            2יער נועם

תמונת פנורמה

מרבד כלניות

חנקן נובי צעיר בן סחלב צריפי

כסופי דק פסים
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  
2יער נועם

:מספר אתר

שטח עם אגמון ימי צפוף.1 צמחי מים וסביבה לחה

סחלבים בלתי מזוהים.2 יחודי/צמח נדיר

אשחר גדול.3 מיוחד/עץ בולט

ריכוז חצבים ואשחר בלתי מזוהה.4 יחודי/צמח נדיר

מורכב בלתי מזוהה.5 יחודי/צמח נדיר

סחלבים בלתי מזוהים.6 יחודי/צמח נדיר

סירה קוצנית.7 יחודי/צמח נדיר

סחלב בלתי מזוהה.8 יחודי/צמח נדיר

זוטה בלתי מזוהה.9 יחודי/צמח נדיר

כלניות.10 יחודי/צמח נדיר

חלב צרפתי-מקבץ נץ.11 יחודי/צמח נדיר

ריכוז קנרס סורי.12 יחודי/צמח נדיר

ריכוז חצבים.13 יחודי/צמח נדיר

ריכוז שום הגלגל.14 צמח אדום

זמזומית בלתי מזוהה.15 יחודי/צמח נדיר

ריכוז קינרס סורי.16 יחודי/צמח נדיר

ריכוז פריחת טוריים.17 אתר פריחה

עץ אשחר ארץ ישראלי.18 מיוחד/עץ בולט

ריכוזי חצבים וקנרס סורי.19 יחודי/צמח נדיר

בן סחלב צריפי.20 יחודי/צמח נדיר

ריכוז חצבים.21 יחודי/צמח נדיר

ריכוז חצבים.22 יחודי/צמח נדיר

ריכוז חצבים ולוף בלתי מזוהה.23 יחודי/צמח נדיר

שיח אלת מסטיק גדול וריכוז אטד בלתי מזוהה.24 יחודי/צמח נדיר

ריכוז אטד בלתי מזוהה.25 יחודי/צמח נדיר

קצת כלניות.26 יחודי/צמח נדיר

מחשוף סלעים, כתם כלניות צפוף.27 יחודי/צמח נדיר

ריכוז חצבים.28 יחודי/צמח נדיר

ריכוז כלניות.29 יחודי/צמח נדיר

אטד בלתי מזוהה.30 יחודי/צמח נדיר
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  
2יער נועם

:מספר אתר
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

יער נועם
:מספר אתר

2

חיים-דו

בסכנת הכחדה Bufo viridisקרפדה ירוקה

זוחלים

לא בסיכון Ablepharus rueppellii rueppelliiחומט גמד
לא בסיכון Laudakia stellioחרדון מצוי
לא בסיכון Vipera palaestinaeצפע ארץ ישראלי

יונקים

לא בסיכון Hystrix indicaדרבן
לא בסיכון  Spalax leucodon [=ehrenbergi]חולד
לא בסיכון Microtus socialisנברן שדות

עופות

חורף מצוי Erithacus rubeculaאדום חזה
לא בסיכון Bubulcus ibisאנפית בקר
לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי
לא בסיכון Elanus caeruleusכתף-דאה שחורת
חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור
לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית

חולף לא שכיח Luscinia megarhynchosזמיר הירדן
חולף מצוי Luscinia lusciniaזמיר מנומר

חולפת וחורפת מצויה Alauda arvensisזרעית השדה
בסיכון נמוך Alectoris chukarחוגלת סלעים

לא בסיכון Muscicapa striataחטפית אפורה
לא בסיכון Terathopius ecaudatusחיוויאי הנחשים

בסיכון נמוך Lanius nubicusחנקן נובי
בסיכון נמוך Delichon urbicumטסית בתים

לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Asio otusינשוף עצים
לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי
לא בסיכון Carduelis chlorisירקון
חורף מצוי Luscinia svecicaכחול חזה

בסיכון נמוך Coracias garrulusכחל מצוי
בסיכון נמוך Burhinus oedicnemusכרוון מצוי
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן
לא בסיכון Accipiter nisusנץ מצוי
לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי
חולף מצוי Sylvia crassirostrisסבכי חורש
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

יער נועם
:מספר אתר

2

חולף מצוי ביותר Sylvia currucaסבכי טוחנים
חולף מצוי ביותר Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור

לא בסיכון Sylvia melanocephalaראש-סבכי שחור
לא בסיכון Vanellus spinosusסיקסק

חולפת מצויה Oenanthe oenantheסלעית אירופית
לא בסיכון Cercopis dauricaסנונית מערות
לא בסיכון Hirundo rusticaסנונית רפתות
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור
לא בסיכון Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור
חולף מצוי Aquila pomarinaעיט חורש
חולף מצוי Aquila nipalensisעיט ערבות

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף

חולפת לא שכיחה Phylloscopus sibilatrixעלווית ירוקה
חולפת מצויה Phylloscopus orientalisבטן-עלווית לבנת

בסיכון נמוך Galerida cristataעפרוני מצויץ
חורף מצוי Buteo buteoעקב חורף
חולף מצוי Buteo (buteo) vulpinusעקב מזרחי

חולף וחורף מצוי Anthus cervinusגרון-פפיון אדום
חולף מצוי Anthus trivialisפפיון עצים

חולף וחורף מצוי Anthus pratensisפפיון שדות
חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
לא בסיכון Corvus monedulaקאק
לא בסיכון Vanellus vanellusקוקיה מצויצת
לא בסיכון Turdus merulaשחרור
לא בסיכון Iduna pallidaשיחנית קטנה

בסיכון נמוך Halcyon smyrnensisשלדג לבן חזה
עתידו בסכנה Merops apiasterשרקרק מצוי

בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון
חולף מצוי Caprimulgus europaeusתחמס אירופי

בסיכון נמוך Tyto albaתנשמת לבנה

פרפרים

לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון
לא בסיכון Lycaena thersamon omphaleכחליל החומעה
לא בסיכון Azanus jesousכחליל הינבוט
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

יער נועם
:מספר אתר

2

לא בסיכון Colotis faustaלבנין הצלף
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Pontia daplidiceלבנין הרכפה
לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
לא בסיכון Vanessa atalantaנימפית הסרפד

31



רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

יער נועם

שכיחות

:מספר אתר

2

סכנת הכחדה

מצויאגמון ימי1

תדיראטד אירופי2

נפוץאלת המסטיק3

נפוץאמיתה גדולה4

מצויאספסת הכתרים5

מצויארכובית הציפורים6

מצויישראלי-אשחר ארץ7

נפוץבוצין מפורץ8

מוגןסחלב צריפי-בן9 תדיר

תדירסירה מיובל-בן10

מצויברומית ספרדית11

נפוץברקן סורי12

נפוץגדילן מצוי13

נפוץגעדה מצויה14

מצויגרניון הארגמן15

חסר מידעעגול/גרניון רך16

מצוידבקה זיפנית17

נפוץדגנין מצוי18

מצוידודא רפואי19

מוגןהמכבים האדום-דם20 מצוי

מצויויתניה משכרת21

תדירורוניקה מבריקה22

מצויזוטה מעורקת23

נפוץזון אשון24

נפוץזקנן שעיר25

מצויתיש ארוך-זקן26

נפוץחוח עקוד27

חסר מידעחומעה בלתי מזוהה28

נפוץחלבלוב מצוי29

מצויפרחים-חסה כחולת30

מוגןחצב מצוי31 נפוץ
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

יער נועם

שכיחות

:מספר אתר

2

סכנת הכחדה

נפוץחרדל לבן32

נפוץחרחבינה מכחילה33

מצויטוריים מצויים34

נפוץיבלית מצויה35

תדירפרחים-כדן קטן36

מצויכלך מצוי37

מוגןכלנית מצויה38 נפוץ

נפוץאווז האשפות-כף39

נפוץשורשים-כתמה עבת40

מצוילועית קטנה41

ישראל ולבנון42 תדירישראלי-לוף ארץ

מצוילופית מצויה43

מצוילחך אזמלני44

נפוץפר מצרית-לשון45

מצוימוצית קוצנית46

נפוץחסידה חלמיתי-מקור47

מצוימרווה מצויה48

סוריה ולבנון, ישראל49 מצוימרוות ירושלים

נפוץמרור הגינות50

מצוימרמר מצוי51

תדירמרקולית מצויה52

נפוץקרנית-ניסנית דו53

מצויחלב צרפתי-נץ54

נפוץנשרן הדוחן55

נפוץסביון אביבי56

פולשסולנום זיתני57 מצוי

מצויסולנום שחור58

מצויעלים-עקרב עגול-עוקץ59

נפוץעוקצר מצוי60

נפוץעירית גדולה61

מוגןעכובית הגלגל62 מצוי
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

יער נועם

שכיחות

:מספר אתר

2

סכנת הכחדה

מצויפעמונית קיפחת63

חסר מידעצורית בלתי מזוהה64

נפוץציבורת ההרים65

נפוץחתול מצויות-ציפורני66

נפוץשיבולת-צלבית ארוכת67

מצויצלף קוצני68

מצויצמרנית הסלעים69

נפוץקורטם דק70

חסר מידעקחוון בלתי מזוהה71

פולשקיצנית כרתית72 נפוץ

סוריה ולבנון, ישראל73 תדירקנרס סורי

מצויקצח ריסני74

תדירשברק משובל75

צמח אדוםנדיר למדישום הגלגל76

תדירשום קטוע77

פולששיטה כחלחלה78 נפוץ

פולשהערבה-שיטת עלי79 מצוי

תדירארי שעירה-שן80

נפוץשעורת הבולבוסין81

נפוץשעורת התבור82

תדירשעמון מצולע83

מצוישרביטן מצוי84

תדירתלתן אלכסנדרוני85

נפוץתלתן חקלאי86
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טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - קריית גת

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

     178.136 דונם.

ת ישראל רו הגעה מכיוון שד
ת. פולק, לכיוון צפון אל קיבוץ ג

תעשייה וממזרח ר ה מצפון לאזו
ת. רמי ג ת כ לשכונ

שטח:
מיקום:

תל גבוה.

ר פריחה של חצבים ת תל גבוה. בא ר ארכיאולוגי עם  ת א
רפרים. ת פ ר פעילו ת ת וכן א וכלניו

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך:
תיכון שלאון. רשב"י ו ר בן צבי ו תי ספ ר דרכי עפר.ב מספ

אתר מספר            3תל ערני

מפגעים:
ת רכיאולוגי ת חפירה א ת בניין רבים בשטח ובורו ריכוזי פסול

תוחים. פ

ר לשטחים ר מקוש ת הא
תחום תוחים מחוץ ל פ
השיפוט העירוני מצפון
ת רב קיימ רח. ממע וממז
ת ע"י מעביר מים ריו קישו
ת ת הרכב ת למסיל תח מ

ת. רמי ג ת כ לשכונ

קישוריות:

35



640

353

35

צומח:

סקר טבע עירוני - קריית גת

מינים אדומים:

תל ת ה ת אטד אירופי. בבמ שיחיי תל  ת צבר ואילו במדרון ה שוכו קים ומ ר פ של ה שלב עצי א ק, המ תל נוף יער פאר ת ה במורדו
תבור. ת ה שעור רט  פע דגניים ובפ ש ת  ובמדרונו

ש. שטח גדל צומח בוגר ורב ועל כן נמצאים בו מגוון מיני חור ב
תחום שטחים נרחבים מחוץ ל ת לחיבור עם  כמו כן, הודו
שטחים שיפוט העירוני, נמצאים בו גם מינים האופייניים ל ה

תוחים. פ

מיני דגל:
ת. ת אירופי רי פ חצב מצוי ועו

המלצות:
ת. כיאולוגיו ת אר שטח החפירו ת הבניין, חיבלול  פינוי פסול

תל ערני

ר. ת לא נצפו בא

ר ת ת סומן הא קודמ תאר ה ת המ כני ת ב
ת שנ רה ב ש ת (101/02/9 או קו תי ר ע ת כא
ריט ובין ש ת 79). אולם, אין הלימה בין ה

ת או קו תי שא הע ת לנו תייחסו קנון  (אין ה ת ה
תן קנון). ועל כן ני ת קע ב ר ק לייעוד ה

שטח ציבורי ת כאל  קו תי ר הע ת תייחס לא לה
ת 606-0189662 (2014) כני ת תוח. ב פ
שבון ש 35 על ח ת הדרך לכבי הורחבה זכו

ר. ת הא

מיני דגל:בעלי חיים:
ת ים קי ף, זי ת ת כ שחור ת, דאה  ת מצויה, כוס חורבו גירי

ת נאה. ת וזנב סנוני תיכוני

אתר מספר            3

ייעודי קרקע בשטח האתר
שיפוט גבול 

ק/גן ציבורי פאר
תעלה/מאגר מים נחל/

ת ר ש דרך מאו
דרך ו\או טיפול נופי
מעבר להולכי רגל

שיה ומלאכה תע אזור 

שיה ואחסנה תע מלאכה 

תכניות מאושרות בשטח האתר

0 1:6,500מטר160

תכסית בשטח האתר
תוח טבעי. שטח פ כיאולוגי ו ר אר ת א
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר            3תל ערני

מבט כללי על תל עירני

זנב סנונית נאה

ריכוז פריחת חצב מצוי דוחל שחור גרון

מריון מצוי במחילה
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  
3תל ערני

:מספר אתר

ריכוז עצי שיזף.32 מיוחד/עץ בולט

שיזף.33 מיוחד/עץ בולט

תאנה ושיזף, תמר, זית, עץ שיקמה צעיר.34 מיוחד/עץ בולט

שיזף.35 מיוחד/עץ בולט

ריכוז תאנים.36 יחודי/צמח נדיר

שקמה ואנדרטה.37 מיוחד/עץ בולט

אשלים עתיקים.38 מיוחד/עץ בולט
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

תל ערני
:מספר אתר

3

זוחלים

לא בסיכון Chamaeleo chamaeleon recticristaזיקית ים תיכונית
לא בסיכון Ablepharus rueppellii rueppelliiחומט גמד
לא בסיכון  Mabuya vittataחומט פסים
לא בסיכון Laudakia stellioחרדון מצוי

יונקים

לא בסיכון  Meles melesגירית מצויה
לא בסיכון Hystrix indicaדרבן
לא בסיכון  Meriones tristramiמריון מצוי
לא בסיכון Microtus socialisנברן שדות
לא בסיכון Vulpes vulpesשועל מצוי

עופות

חורף מצוי Erithacus rubeculaאדום חזה
חולפת מצויה Pernis apivorusאיית צרעים

לא בסיכון Bubulcus ibisאנפית בקר
לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי
חסר מידע Serinus serinusבזבוז אירופי
חולף מצוי Emberiza hortulanaגיבתון גנים
לא בסיכון Emberiza calandraגיבתון עפרוני
לא בסיכון Elanus caeruleusכתף-דאה שחורת
חולף מצוי Saxicola rubetraגרון-דוחל חום
חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור

בסיכון נמוך Upupa epopsדוכיפת
חורפת מצויה Milvus migransדיה שחורה

לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
לא בסיכון Passer hispaniolensisדרור ספרדי

חולף לא שכיח Luscinia megarhynchosזמיר הירדן
חולף מצוי Luscinia lusciniaזמיר מנומר

חולף וחורף מצוי Circus aeruginosusזרון סוף
בסכנת הכחדה עולמית, חולף וחורף Circus macrourusזרון שדות
בסיכון נמוך Alectoris chukarחוגלת סלעים
בסיכון נמוך Carduelis carduelisחוחית

לא בסיכון Muscicapa striataחטפית אפורה
חולפת לא שכיחה Ficedula albicollisעורף-חטפית לבנת

לא בסיכון Terathopius ecaudatusחיוויאי הנחשים
מזדמן נדיר ביותר Circaetus gallicusחיוויאי להטוטן

חורפת מצויה Phoenicurus ochrurosחכלילית סלעים
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

תל ערני
:מספר אתר

3

חולפת מצויה Phoenicurus phoenicurusחכלילית עצים
חולף מצוי Lanius collurioגב-חנקן אדום

בסיכון נמוך Lanius nubicusחנקן נובי
חולפת מצויה Ciconia ciconiaחסידה לבנה

בסיכון נמוך Delichon urbicumטסית בתים
לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Asio otusינשוף עצים
לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי
לא בסיכון Carduelis chlorisירקון

בסיכון נמון Athene noctuaכוס חורבות
חורף מצוי Luscinia svecicaכחול חזה
לא בסיכון Acridotheres tristisמגלן חום
חורף מצוי Motacilla cinereaנחליאלי זנבתן
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן
חולף מצוי Motacilla flavaנחליאלי צהוב
לא בסיכון Accipiter nisusנץ מצוי
לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי
חולף מצוי Sylvia crassirostrisסבכי חורש

חולף מצוי ביותר Sylvia currucaסבכי טוחנים
לא בסיכון Sylvia communisסבכי קוצים

חולף לא שכיח Sylvia rueppelliגרון-סבכי שחור
חולף מצוי ביותר Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור

לא בסיכון Sylvia melanocephalaראש-סבכי שחור
חולף לא שכיח Jynx torquillaסבראש

לא בסיכון Tachymarptis melbaסיס הרים
לא בסיכון Apus apusסיס חומות
לא בסיכון Vanellus spinosusסיקסק

חולפת מצויה Oenanthe oenantheסלעית אירופית
חולפת מצויה Oenanthe isabellinaסלעית ערבות

בסיכון נמוך Oenanthe hispanicaסלעית קיץ
לא בסיכון Cercopis dauricaסנונית מערות
לא בסיכון Hirundo rusticaסנונית רפתות

חולף וחורף מצוי Grus grusעגור אפור
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור
לא בסיכון Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור
חולף מצוי Hieraaetus pennatusעיט גמדי

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף

חולפת לא שכיחה Phylloscopus sibilatrixעלווית ירוקה
חולפת מצויה Phylloscopus orientalisבטן-עלווית לבנת
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

תל ערני
:מספר אתר

3

בסיכון נמוך Galerida cristataעפרוני מצויץ
חורף מצוי Buteo buteoעקב חורף

בסיכון נמוך Buteo rufinusעקב עיטי
חולף וחורף מצוי Anthus cervinusגרון-פפיון אדום

חולף מצוי Anthus trivialisפפיון עצים
חולף מצוי Anthus campestrisפפיון צהוב

חולף וחורף מצוי Anthus pratensisפפיון שדות
חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
לא בסיכון Corvus monedulaקאק
חורף מצוי Turdus philomelosקיכלי רונן
לא בסיכון Turdus merulaשחרור
לא בסיכון Iduna pallidaשיחנית קטנה

בסיכון נמוך Halcyon smyrnensisשלדג לבן חזה
חולף מצוי Coturnix coturnixשליו נודד
לא בסיכון Otus scopsשעיר מצוי

חולף וחורף מצוי Pelecanus onocrotalusשקנאי מצוי
עתידו בסכנה Merops apiasterשרקרק מצוי

בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

בסיכון נמוך Carduelis cannabinaתפוחית מצויה

פרפרים

לא בסיכון Carcharodus alceaeהספרית החלמית
לא בסיכון Papilio machaon syriacusזנב סנונית נאה
לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון
לא בסיכון Lycaena thersamon omphaleכחליל החומעה
לא בסיכון Colotis faustaלבנין הצלף
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Pontia daplidiceלבנין הרכפה
לא בסיכון Colias croceusלבנין התלתן
לא בסיכון Euchloe belemiaלבנין ירוק פסים
לא בסיכון Euchloe ausoniaלבנין מזרחי
לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

תל ערני

שכיחות

:מספר אתר

3

סכנת הכחדה

תדיראטד אירופי1

מוגןאשל הפרקים2 מצוי

נפוץבוצין מפורץ3

מצויברומית המטאטא4

מצויברומית ספרדית5

מצוינחש מצויה-דלעת6

מצויהגה מצויה7

חסר מידעחוחן בלתי מזוהה8

נפוץחלמית מצויה9

נפוץחסת המצפן10

מוגןחצב מצוי11 נפוץ

נפוץחרדל לבן12

נפוץחרצית עטורה13

מצויטוריים מצויים14

נפוץיבלית מצויה15

נפוץילקוט הרועים16

פולשירבוז שרוע17 נפוץ

מצויכלך מצוי18

מוגןכלנית מצויה19 נפוץ

נפוץאווז האשפות-כף20

מצויאווז לבנה-כף21

ישראל ולבנון22 תדירישראלי-לוף ארץ

נפוץלחך מצוי23

נפוץלפתית מצויה24

מצוימוצית קוצנית25

נפוץמלעניאל מצוי26

תדירמעוג אפיל27

מצוימרווה מצויה28

נפוץמרור הגינות29

מצוינימית ממולענת30

נפוץנשרן הדוחן31
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

תל ערני

שכיחות

:מספר אתר

3

סכנת הכחדה

תדירסרפד הכדורים32

נפוץעירית גדולה33

נפוץעכנאי שרוע34

תדירעפרית אירופית35

מוגןפיקוס השקמה36 תדיר

נפוץפיקוס התאנה37

נפוץצבר מצוי38

נפוץחתול מצויות-ציפורני39

מצויציפורנית לילית40

מצויצלף קוצני41

פולשקוכיה הודית42 מצוי

פולשקייצת מסולסלת43 נפוץ

פולשקייצת קנדית44 מצוי

נפוץקיפודן מצוי45

חסר מידעשברק בלתי מזוהה46

נפוץשומר פשוט47

חסר מידעשועל בלתי מזוהה-שיבולת48

מוגןשיזף מצוי49 נפוץ

מצוישלח ספרדי50

חסר מידעשסיע בלתי מזוהה51

נפוץשעורת התבור52

מוגןשקד מצוי53 מצוי
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640

35

טופוגרפיה:

ת ת ג סקר טבע עירוני - קריי

ת: נגישו

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

      15.951 דונם.

ת יהלום, מערבה הגעה משדרו
ת החקלאיים. אל השדו

תעשיה ומצפון רב לאזור ה ממע
ת חסם. למפעל שריוני

שטח:
מיקום:

שקע עמוק .

ת גידול ייחודי ונדיר ברמה ת החורף הגדולה באזור. בי ריכ ב
ת, הכולל מגוון מיני צומח ובע"ח האופייניים שטחים ארצי

לחים.

ת חינוך: ת קהל:מוסדו ת קליט תיו תש
ר. ת ת בשטח הא רבו ת ת חינוך או  ת קהל.אין מוסדו ת לקליט תיו תש אין 

ת החורף תר מספר            4בריכ א

מפגעים:
ת בניין ועודפי עפר רבים במרכז הבריכה. פסול

ר מקושר לשטחים ת הא
תחום תוחים מחוץ ל פ

רב השיפוט העירוני, ממע
ומצפון.

ת: קישוריו
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640

353

35

צומח:

סקר טבע עירוני - קריית גת

מינים אדומים:

ת שוו ת  שני ת מצויה ו תר אפרורי ת בא תו בולט שו תייב ם ה ת הסקר. ע תר במסגר שנערכו בא ם  שהיה מוצף ברוב הביקורי שקע לח 
ם. שיניי

ם ם רביה לדו חיי ת מקו ש שמ ת חורף גדולה במיוחד המ בריכ
ם בהן שני ם. ב ם רבי ת מי ם בה עופו ם ובחורף נמצאי רבי
ם לקנן ת מי ם עופו ם עד אמצע הקיץ, יכולי הבריכה מחזיקה מי

בה.

מיני דגל:
ת דו אבקנית.  ת קצרה ועטייני עטייני

המלצות:
תמחה ת אלו יבוצעו בליווי אקולוג המ ת הבניין ועודפי העפר ממרכז הבריכה. פעולו ת החורף, פינוי פסול שמירה על ניקוז יעיל לבריכ

ם. תי גידול לחי בב

בריכת החורף

תר. לא נצפו בא

שייה תע שטח ל ת: ייעוד ה ת גובלו תכניו
ת תכני ת 216/03/6 (1980) ו תכני ב
ת - ת ג 2/171/03/6 (מרכז אזורי קריי

שרה ב-90). שפיר, או

מיני דגל:בעלי חיים:
ש. שמ ת, טבלן גמדי ועיט  ת מצויה, סופי קרפדה ירוקה, אילני

אתר מספר            4

ייעודי קרקע בשטח האתר
שיפוט גבול 
שיה תע

תוח שטח ציבורי פ
ת שר דרך מאו

תי דרך שירו אזור ל
ת ת אחר שו שייך לר

תכניות מאושרות בשטח האתר

0 1:4,000מטר100

תכסית בשטח האתר
ת חורף. בריכ
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר            4בריכת החורף

מבט כללי

קרפדה ירוקה

ברוז צהוב מצח אפרורית מצויה

עטיינית דו אבקנית
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  
4בריכת החורף

:מספר אתר

ריכוז שנית שוות שיניים ואפרורית מצויה קצת קנים בשולי הבריכה.1 צמחי מים וסביבה לחה

ריכוז שנית.2 צמחי מים וסביבה לחה

ריכוז של עטיינית דו אבקנית ורבנה שרועה.3 יחודי/צמח נדיר

בריכת חורף גדולה.4 מקור מים עונתי

טבלן ועוד, סופית, ברווז צהוב מצח: תצפית על מגוון עופות מים בחורף.5 אתר צפרות

אילנית מצויה וצפרדע נחלים, אתר רביה של קרפדה ירוקה.6 אתר דו חיים
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

בריכת החורף
:מספר אתר

4

חיים-דו

עתידו בסכנה Hyla savigniאילנית מצויה
בסיכון נמוך Rana levantinaצפרדע נחלים

בסכנת הכחדה Bufo viridisקרפדה ירוקה

זוחלים

לא בסיכון Laudakia stellioחרדון מצוי

יונקים

לא בסיכון Microtus socialisנברן שדות

עופות

בסיכון נמוך Fulica atraאגמית מצויה
חורף מצוי Erithacus rubeculaאדום חזה
לא בסיכון Bubulcus ibisאנפית בקר
לא בסיכון Nycticorax nycticoraxאנפת לילה
לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי
חסר מידע Serinus serinusבזבוז אירופי

חולפת וחורפת מצויה Actitis hypoleucosבטן-ביצנית לבנת
חולפת וחורפת מצויה Tringa glareolaביצנית מנומרת
חולפת וחורפת מצויה Tringa stagnatilisביצנית עדינה
חולפת וחורפת מצויה Tringa ochropusכנף-ביצנית שחורת

חורף לא שכיח Anas penelopeמצח-ברווז צהוב
בסיכון נמוך Anas platyrhynchosברכיה

חולף מצוי Emberiza hortulanaגיבתון גנים
לא בסיכון Elanus caeruleusכתף-דאה שחורת
חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור

בסיכון נמוך Upupa epopsדוכיפת
חורפת מצויה Milvus migransדיה שחורה

לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
לא בסיכון Passer hispaniolensisדרור ספרדי

חולף וחורף מצוי Circus aeruginosusזרון סוף
בסכנת הכחדה עולמית, חולף וחורף Circus macrourusזרון שדות
בסיכון נמוך Alectoris chukarחוגלת סלעים
בסיכון נמוך Carduelis carduelisחוחית

לא בסיכון Terathopius ecaudatusחיוויאי הנחשים
חורפת מצויה Phoenicurus ochrurosחכלילית סלעים

בסיכון נמוך Lanius senatorראש-חנקן אדום
בסיכון נמוך Lanius nubicusחנקן נובי

חולף לא שכיח Locustella luscinioidesחרגולן זמירי
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

בריכת החורף
:מספר אתר

4

חולפת וחורפת מצויה Gallinago gallinagoחרטומית ביצות
בסיכון נמוך Tachybaptus ruficollisטבלן גמדי
בסיכון נמוך Delichon urbicumטסית בתים

לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Carduelis chlorisירקון
חורף מצוי Luscinia svecicaכחול חזה
לא בסיכון Egretta garzettaלבנית קטנה
לא בסיכון Acridotheres tristisמגלן חום
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה

חורפת מצויה Anas clypeataמרית צפונית
חורף מצוי Motacilla cinereaנחליאלי זנבתן
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן
חולף מצוי Motacilla flavaנחליאלי צהוב
לא בסיכון Accipiter nisusנץ מצוי

חולף מצוי ביותר Sylvia currucaסבכי טוחנים
לא בסיכון Sylvia communisסבכי קוצים

חולף מצוי ביותר Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור
לא בסיכון Sylvia melanocephalaראש-סבכי שחור
לא בסיכון Gallinula chloropusסופית
לא בסיכון Apus apusסיס חומות
לא בסיכון Vanellus spinosusסיקסק

חולפת מצויה Oenanthe oenantheסלעית אירופית
בסיכון נמוך Oenanthe hispanicaסלעית קיץ

לא בסיכון Cercopis dauricaסנונית מערות
לא בסיכון Hirundo rusticaסנונית רפתות
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור

חורף בסכנת הכחדה עולמית Aquila heliacaעיט שמש
חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף

בסיכון נמוך Galerida cristataעפרוני מצויץ
חורף מצוי Buteo buteoעקב חורף
חולף מצוי Buteo (buteo) vulpinusעקב מזרחי

בסיכון נמוך Buteo rufinusעקב עיטי
חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת

חורפת מצויה Cuculus canorusקיווית מצויצת
חולפת מצויה Acrocephalus arundinaceusקנית אירופית

לא בסיכון Acrocephalus scirpaceusקנית קטנה
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

בריכת החורף
:מספר אתר

4

לא בסיכון Turdus merulaשחרור
בסיכון נמוך Halcyon smyrnensisשלדג לבן חזה

עתידו בסכנה Merops apiasterשרקרק מצוי
חורף מצוי Anas creccaשרשיר מצוי

בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

בסיכון נמוך Cisticola juncidisתפר

פרפרים

לא בסיכון Laptotes pirithousכחליל האספסת
לא בסיכון Lycaena thersamon omphaleכחליל החומעה
לא בסיכון Azanus jesousכחליל הינבוט
לא בסיכון Zizeeria karsandraכחליל הקוטב
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Pontia daplidiceלבנין הרכפה
לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

בריכת החורף

שכיחות

:מספר אתר

4

סכנת הכחדה

תדיראפרורית מצויה1

תדירארכובית הכתמים2

מצויבצעוני מצוי3

נפוץגדילן מצוי4

נפוץגומא ארוך5

נדיר למדיורבנה שרועה6

נפוץחוח עקוד7

מצויחומעה יפה8

נדיר למדיחומעה מסולסלת9

תדירחומעה משוננת10

מצויחסה רותמית11

נפוץחרדל לבן12

מצויטוריים מצויים13

תדירשיבולת-ירבוז ירוק14

פולשכשות השדות15 נפוץ

נפוץמרור הגינות16

נפוץנזמית לופתת17

תדירסוף מצוי18

תדירעבדקן החוף19

מצויעקרב אירופי-עוקץ20

נדיר מאודאבקנית-עטיינית דו21

תדירעטיינית קצרה22

תדירפרעושית ערבית23

נפוץחתול מצויות-ציפורני24

פולשקוכיה הודית25 מצוי

פולשקייצת מסולסלת26 נפוץ

פולשקיקיון מצוי27 תדיר

נפוץקנה מצוי28

חסר מידעשועל בלתי מזוהה-שיבולת29

תדירשיניים-שנית שוות30
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רןצורן החרושתצו
החרושת

בץ
א

בץ
א

353

640

35

טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - קריית גת

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

     213.078 דונם.

הגעה מרחוב לשם, על יד פארק
תעשיות רבין.

ממערב לרחוב לשם.
שטח:
מיקום:

שטח גבעי.

בחלקו פארק אינטנסבי, עם עצים בצפיפות בינונית בלב אזור
התעשיה ובחלקו אתר ארכיאולגי עם צמחייה טבעית רבה

ובע"ח.

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך:
פינות ישיבה מוצלות, מתקני שעשועים וברזיות.אין מוסדות חינוך או תרבות בשטח האתר.

אתר מספר            5חורבת פטוט

מפגעים:
לא נמצאו מפגעים באתר.

האתר מקושר ע"י מעביר מים
לאתר 2 ובעל קישוריות
מוגבלת לאתר 1. מקוטע

מאתר 7 ע"י כביש.

קישוריות:
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640

353

35

צומח:

סקר טבע עירוני - קריית גת

מינים אדומים:

שחלקה המערבי מכוסה בצמחיית מעזבה וחלקה המזרחי הפך לפארק עירוני מגונן. שני חלקים: חורבת פטוט,  תחום האתר כולל 
שעברו ריסוס אינטנסיבי ומאופיינים בצמחייה טבעית דלה, יחד עם מינים שדות חקלאיים וערוצים  של  שני כולל פסיפס  החלק ה

שים. אגרסיביים ופול

של האתר הודות להימצאות עצים בוגרים בחלקו המגונן 
שבונית הכוללת קוצים רבים בחלקו הארכיאולוגי, וצמחייה ע
שיר כגון: חוחית, בזבוז אירופי נמצאות באתר מגוון ציפורי 
שייה הסמוך נמצאת אוכלוסיה גדולה מאוד וירקון. באזור התע
של טסית בתים. בנוסף, באתר זיקית ים-תיכונית וקרפדה

ירוקה.

מיני דגל:
בקיה צרפתית.

המלצות:
שובות הטסיות הנמצאים בתחומם. שמירה על מ שטחי הבור, עידוד מפעלים ל שימור על 

חורבת פטוט

לא נצפו באתר.

שטח כלוא בין תכניות מפורטות לאזור ה
שטח סמוך רה ב ש שייה. לאחרונה או התע
ר ש תכנית 606-0249342 (2015) א
שטח הסובב לייעוד שלימה את ה ה

שייה. נכון להיום חרבת פטוט נטולת תע
ר, אולם החורבה מופיעה ש ייעוד מאו
שימת אתרי העתיקות המוכרזים. בר

מיני דגל:בעלי חיים:
טסית בתים, חוחית, בזבוז אירופי, זיקית ים-תיכונית וקרפדה

ירוקה.

אתר מספר            5

ייעודי קרקע בשטח האתר
שיפוט גבול 
מסחר
שיה תע

קרקע חקלאית
שטח ציבורי פתוח
שטח פרטי פתוח

יער

נחל/תעלה/מאגר מים
רת ש דרך מאו
דרך מוצעת

מסחר ומוסדות ציבור
שירותי דרך אזור ל
שות אחרת שייך לר
נטיעות בגדות נחלים

תכניות מאושרות בשטח האתר

0 1:12,000מטר200

תכסית בשטח האתר
בחלקו המזרחי גן ציבורי ובחלקו המערבי

אתר ארכיאולוגי.
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר            5חורבת פטוט

תמונת פנורמה

נימפית החורשף

זיקית ים-תיכונית חוחית

טסית בתים
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  
5חורבת פטוט

:מספר אתר

מושבת טסיות.1 אתר קינון

כתם פריחת טוריים.2 אתר פריחה

פסיפס עתיק.3 נקודת עניין אחרת

שטח מגודר עם מעט כלניות.4 יחודי/צמח נדיר

ריכוז פריחת טוריים.5 אתר פריחה

מושבת טסיות.6 אתר קינון
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

חורבת פטוט
:מספר אתר

5

זוחלים

לא בסיכון Chamaeleo chamaeleon recticristaזיקית ים תיכונית
לא בסיכון Laudakia stellioחרדון מצוי
לא בסיכון Lacerta laevis laevisלטאה זריזה

יונקים

לא בסיכון Microtus socialisנברן שדות

עופות

חורף מצוי Erithacus rubeculaאדום חזה
לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי
חסר מידע Serinus serinusבזבוז אירופי
חולף מצוי Emberiza hortulanaגיבתון גנים
לא בסיכון Emberiza calandraגיבתון עפרוני
חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור

בסיכון נמוך Upupa epopsדוכיפת
לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
לא בסיכון Passer hispaniolensisדרור ספרדי
(פולש)לא בסיכון  Psittacula krameriדררה

חולף לא שכיח Luscinia megarhynchosזמיר הירדן
בסיכון נמוך Alectoris chukarחוגלת סלעים
בסיכון נמוך Carduelis carduelisחוחית

לא בסיכון Muscicapa striataחטפית אפורה
חולפת לא שכיחה Ficedula albicollisעורף-חטפית לבנת

חורפת מצויה Phoenicurus ochrurosחכלילית סלעים
חולפת מצויה Phoenicurus phoenicurusחכלילית עצים

חולף מצוי Lanius collurioגב-חנקן אדום
בסיכון נמוך Lanius nubicusחנקן נובי

חולפת מצויה Ciconia ciconiaחסידה לבנה
חולפת מצויה Ciconia nigraחסידה שחורה

בסיכון נמוך Delichon urbicumטסית בתים
לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי
לא בסיכון Carduelis chlorisירקון
חורף מצוי Luscinia svecicaכחול חזה

בסיכון נמוך Burhinus oedicnemusכרוון מצוי
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן
לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

חורבת פטוט
:מספר אתר

5

חולף מצוי ביותר Sylvia currucaסבכי טוחנים
לא בסיכון Sylvia communisסבכי קוצים

חולף מצוי ביותר Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור
לא בסיכון Sylvia melanocephalaראש-סבכי שחור

חולף לא שכיח Jynx torquillaסבראש
לא בסיכון Vanellus spinosusסיקסק

חולפת מצויה Oenanthe isabellinaסלעית ערבות
לא בסיכון Cercopis dauricaסנונית מערות
לא בסיכון Hirundo rusticaסנונית רפתות
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור
לא בסיכון Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף

חולפת לא שכיחה Phylloscopus sibilatrixעלווית ירוקה
חולפת מצויה Phylloscopus orientalisבטן-עלווית לבנת

בסיכון נמוך Galerida cristataעפרוני מצויץ
חורף מצוי Buteo buteoעקב חורף
חולף מצוי Anthus trivialisפפיון עצים
חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
חורף מצוי Turdus philomelosקיכלי רונן
לא בסיכון Acrocephalus scirpaceusקנית קטנה
לא בסיכון Turdus merulaשחרור
לא בסיכון Iduna pallidaשיחנית קטנה

בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

פרפרים

לא בסיכון Papilio machaon syriacusזנב סנונית נאה
לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון
לא בסיכון Lycaena thersamon omphaleכחליל החומעה
לא בסיכון Deudorix liviaכחליל הרימון
לא בסיכון Catopsilia florellaלבנין הכאסיה
לא בסיכון Pieris brassicaeלבנין הכרוב
לא בסיכון Colotis faustaלבנין הצלף
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Pontia daplidiceלבנין הרכפה
לא בסיכון Colias croceusלבנין התלתן

57



רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

חורבת פטוט
:מספר אתר

5

לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

חורבת פטוט

שכיחות

:מספר אתר

5

סכנת הכחדה

נפוץאזנב מצוי1

נפוץאספסת מצויה2

תדיראספסת קעורה3

נפוץארכובית שבטבטית4

נפוץבוצין מפורץ5

מצויבקיה צרפתית6

נפוץבקיה תרבותית7

נפוץגדילן מצוי8

נפוץגזר קיפח9

חסר מידעקרומי/דרדר מצוי10

מצויהגה מצויה11

חסר מידעחסונה/ושינגטוניה חוטית12

תדירעקרב שיכני-זנב13

חסר מידעסב-זקן/תיש-זקן14

נפוץחבלבל השדה15

נפוץחוח עקוד16

נפוץחלבלוב מצוי17

נפוץחסת המצפן18

נפוץחפורית קטנה19

נפוץחרחבינה מכחילה20

מצויטוריים מצויים21

מצויינבוט השדה22

חסר מידעעדין/ירבוז מבריק23

מצויכלך מצוי24

מוגןכלנית מצויה25 נפוץ

מצויאווז לבנה-כף26

נפוץלשישית הצבעים27

נפוץחסידה חלמיתי-מקור28

נפוץחסידה מצוי-מקור29

נפוץמרגנית השדה30

נפוץמרור הגינות31
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

חורבת פטוט

שכיחות

:מספר אתר

5

סכנת הכחדה

תדירמרקולית מצויה32

נפוץקרנית-ניסנית דו33

נפוץנשרן הדוחן34

נפוץסביון אביבי35

פולשסולנום זיתני36 מצוי

מצויסלק מצוי37

נפוץעכנאי שרוע38

נפוץחתול מצויות-ציפורני39

מצויצמרנית הסלעים40

מצויקדד האנקולים41

פולשקייצת מסולסלת42 נפוץ

נפוץקנה מצוי43

נפוץשומר פשוט44

נפוץשועל נפוצה-שיבולת45

נפוץתלתן הארגמן46

60



נחל לכיש
מאות

העצ
מאות

העצ

דרום
ה

דרום
ה

בץ
א

בץ
א

לכיש
לכיש

צורןצורן

אייראייר

הלוז
הלוז

אשלגן
אשלגן

התאנההתאנה
לק
פו  
אל
שר
י

לק
פו  
אל
שר
י

התמריםהתמרים

גלית
המר

גלית
המר

זל
בר
ה

זל
בר
ה

צה"לצה"ל רוש
הב

רוש
הב

353

640

35

טופוגרפיה:

ת ת ג סקר טבע עירוני - קריי

ת: נגישו

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

     132.177 דונם.

הגעה לאורך רחוב כיסלו ורחוב
טבת. כמו כן, גישה נוחה מרחוב

מבוא סיוון ורחוב אלול.

פוני ממזרח לרחוב חלקו הצ
כסליו וחלקו הדרומי ממזרח

לדרך החרושת.

שטח:
מיקום:

שטח מישורי עם ערוץ במרכזו, לעיתים עמוק.

ערוצי נחלים בלב אזור התעשיה.

ת חינוך: ת קהל:מוסדו ת קליט תיו תש
אין תשתיות לקליטת קהל.אין מוסדות חינוך או תרבות בשטח האתר.

תעשייה תר מספר            6ערוצים באזור ה א

מפגעים:
פסולת רב בערוצים. פולשת וסחף  ריכוזי צמחייה 

האתר מקושר לאתרים  5 ו-8
ע"י מעבירי מים.

ת: קישוריו
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עוזהעוזה

640

353

35

צומח:

סקר טבע עירוני - קריית גת

מינים אדומים:

הערוצים פגועים קשות כתוצאה מריסוס אינטנסיבי וממושך ונשלטים ע"י שילוב בין צמחייה פולשת ומינים אגרסיביים. רק בחלק
הצפוני ביותר, ניתן לזהות צמחיית נחלים אופיינית, בשלטון קנה מצוי ועבקנה שכיח.

הודות לחישות הקנים המפותחות בשטח נמצאים מגוון עופות
חובבי קנים ואזורים לחים. כמו כן, בשדרות הברושים בשטח
נמצאות אוכלוסיות יפות של ציפורי שיר ממשפחת אוכלי

הזרעים.

מיני דגל:
קנה מצוי ועבקנה שכיח.

המלצות:
שיקום ערוצי הנחלים ע"י אקולוג המתמחה בתחום ושמירה על חישות הקנים הקיימות.

ערוצים באזור התעשייה

לא נצפו באתר.

16/104/03/9 - ערוצי הנחלים נשמרים
בתכנית בייעוד של שטח ציבורי פתוח אולם
הם נקטעים על-ידי ייעודי דרך ותעשייה.

מיני דגל:בעלי חיים:
ירקון, קנית קטנה וצטיה חלודית.

אתר מספר            6

ייעודי קרקע בשטח האתר
גבול שיפוט
תעשיה

שטח ציבורי פתוח
שטח פרטי פתוח

נחל/תעלה/מאגר מים
דרך מאושרת
דרך מוצעת

מסחר ותעשיה
מעבר להולכי רגל
אזור לתכנון מיוחד

אזור מלאכה ומתקנים הנדסיים
אזור תעשיה ומלאכה
מלאכה תעשיה ואחסנה

שמורת רכבת

נטיעות בגדות נחלים

תכניות מאושרות בשטח האתר

0 200 1:26,500מטר400

תכסית בשטח האתר
ערוצי נחל.
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר            6ערוצים באזור התעשייה

תמונת פנורמה

סבכי טוחנים ברחצה

בז מצוי מראה כללי ערוץ נחל נועם

עשנן מטפס
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  

6ערוצים באזור התעשייה

:מספר אתר

שחיית שיח אברהם.1 יחודי/צמח נדיר

עצי אשל בלתי מזוהה בולטים.2 מיוחד/עץ בולט

קנה מצוי ועבקנה שכיח זה לצד זה.3 יחודי/צמח נדיר

חישות עב קנה שכיח לאורך התעלה.4 צמחי מים וסביבה לחה

עצי אשל בבלתי מזוהה גדולים.5 מיוחד/עץ בולט

עץ שיקמה גדול.6 מיוחד/עץ בולט

חישת עב קנה שכיח מפותחת.7 צמחי מים וסביבה לחה

עץ אשל בלתי מזוהה גדול.8 מיוחד/עץ בולט

קינון צטיה חלודית וקנית קטנה, חישת קנים.9 אתר קינון

עשרה אלוני תבור בשורה.10 מיוחד/עץ בולט

מספר עצי ברוש עם קינון של ירקון ותור מצוי.11 אתר קינון

עץ שיזף.12 מיוחד/עץ בולט

מקבץ עצי ברוש.13 אתר קינון

בריכה בערוץ הנחל.14 מקור מים עונתי

(עץ נוי)קתרוסית מרובעת .15 מיוחד/עץ בולט

כנראה שתול- לענה שיחנית .16 יחודי/צמח נדיר
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  
6ערוצים באזור התעשייה

:מספר אתר
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

ערוצים באזור התעשייה
:מספר אתר

6

זוחלים

לא בסיכון Laudakia stellioחרדון מצוי

יונקים

לא בסיכון  Spalax leucodon [=ehrenbergi]חולד
לא בסיכון Microtus socialisנברן שדות

עופות

חורף מצוי Erithacus rubeculaאדום חזה
לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי

חולפת וחורפת מצויה Tringa ochropusכנף-ביצנית שחורת
חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור
לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
לא בסיכון Passer hispaniolensisדרור ספרדי
(פולש)לא בסיכון  Psittacula krameriדררה

חולף לא שכיח Luscinia megarhynchosזמיר הירדן
בסכנת הכחדה עולמית, חולף וחורף Circus macrourusזרון שדות
בסיכון נמוך Alectoris chukarחוגלת סלעים

חורפת מצויה Phoenicurus ochrurosחכלילית סלעים
בסיכון נמוך Lanius nubicusחנקן נובי

חולף לא שכיח Locustella luscinioidesחרגולן זמירי
בסיכון נמוך Delichon urbicumטסית בתים

לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי
לא בסיכון Carduelis chlorisירקון
חורף מצוי Luscinia svecicaכחול חזה
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן
לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי
לא בסיכון Vanellus spinosusסיקסק

חולפת מצויה Oenanthe isabellinaסלעית ערבות
לא בסיכון Cercopis dauricaסנונית מערות
לא בסיכון Hirundo rusticaסנונית רפתות
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור
לא בסיכון Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף

חולפת לא שכיחה Phylloscopus sibilatrixעלווית ירוקה
חולפת מצויה Phylloscopus orientalisבטן-עלווית לבנת
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

ערוצים באזור התעשייה
:מספר אתר

6

חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
לא בסיכון Cettia cettiצטיה חלודית
לא בסיכון Corvus monedulaקאק

חולפת מצויה Acrocephalus arundinaceusקנית אירופית
לא בסיכון Acrocephalus scirpaceusקנית קטנה
לא בסיכון Turdus merulaשחרור
לא בסיכון Iduna pallidaשיחנית קטנה

בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

פרפרים

לא בסיכון Laptotes pirithousכחליל האספסת
לא בסיכון Zizeeria karsandraכחליל הקוטב
לא בסיכון Colotis faustaלבנין הצלף
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Colias croceusלבנין התלתן
לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

ערוצים באזור התעשייה

שכיחות

:מספר אתר

6

סכנת הכחדה

פולשאזדרכת מצויה1 מצוי

מצויאסתר מרצעני2

מצויארכובית הציפורים3

נדיר למדיארכובית צפופה4

מוגןאשל בלתי מזוהה5 חסר מידע

נפוץבוצין מפורץ6

נפוץברקן סורי7

נפוץגדילן מצוי8

נפוץגומא הפקעים9

נפוץצובא-דורת ארם10

מצויהגה מצויה11

חסר מידעחסונה/ושינגטוניה חוטית12

נפוץזקנן שעיר13

נפוץחוח עקוד14

מצויחומעה יפה15

חסר מידעחלבלוב זוחל16

נפוץחלמית מצויה17

נפוץחסת המצפן18

נפוץחרדל לבן19

נפוץחרצית עטורה20

פולשטבק השיח21 נפוץ

נפוץטיון דביק22

מצויינבוט השדה23

מצויירבוז לבן24

חסר מידעעדין/ירבוז מבריק25

פולשירבוז שרוע26 נפוץ

מצויחמור מצויה-ירוקת27

מצויכלך מצוי28

נפוץאווז האשפות-כף29

מצויאווז לבנה-כף30

פולשכשות השדות31 נפוץ
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

ערוצים באזור התעשייה

שכיחות

:מספר אתר

6

סכנת הכחדה

ישראל ולבנון32 תדירישראלי-לוף ארץ

חסר מידעלחך בלתי מזוהה33

פולשלכיד הנחלים34 מצוי

שתוללענה שיחנית35 נדיר מאוד

נפוץלשישית הצבעים36

חסר מידעמלוח מפושק37

נפוץמרור הגינות38

תדירמרקולית מצויה39

מצויעבקנה שכיח40

מצויעקרב אירופי-עוקץ41

תדירעשנן מטפס42

מצויצלף קוצני43

פולשקוכיה הודית44 מצוי

נפוץקורטם דק45

פולשקייצת מסולסלת46 נפוץ

פולשקיקיון מצוי47 תדיר

נפוץקנה מצוי48

נפוץשומר פשוט49

חסר מידעשועל בלתי מזוהה-שיבולת50

פולששיטה כחלחלה51 נפוץ
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ראל פולק ראל פולקיש יש

ת רוש הח
ת רוש הח

אשלגן
אשלגן

רן רןצו צו

353

640

35

טופוגרפיה:

ת ת ג סקר טבע עירוני - קריי

ת: נגישו

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

     77.1254 דונם.

ת, לכיוון רך החרוש הגעה מד
השטחים החקלאיים.

ת ת למסיל בין דרך החרוש
ת. רכב ה

שטח:
מיקום:

שטח מישורי.

שטח מישורי הכולל שדה חקלאי קטן ומטע נטוש.

ת חינוך: ת קהל:מוסדו ת קליט תיו תש
ר. ת ת בשטח הא רבו ת ת חינוך או  ת קהל.אין מוסדו ת לקליט תיו תש אין 

ת תר מספר            7דרך החרוש א

מפגעים:
ר. ת לא נמצאו מפגעים בא

ר מקושר מכיוון דרום ת הא
תוחים מחוץ לשטחים פ

רוני. הוא תחום השיפוט העי ל
ת ר 25 ע"י מסיל ת מקוטע מא
ר 5 ע"י כביש. ת ת ומא רכב ה

ת: קישוריו
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640

353

35

צומח:

ת ת ג סקר טבע עירוני - קריי

מינים אדומים:

גידולי שדה (במרבית השטח) ומטע רימונים עזוב, בו מתקיימת בעיקר צמחייה עשבונית המלווה שדות חקלאיים. ראוי לציון ריכוז
ף ארץ ישראלי ולוליינית מעובה). ף (לו מרשים של שני מיני לו

מטע נטוש בו נמצאים מינים האופייניים לחורש וכן מינים
האופיינים לשטחים פתוחים.

מיני דגל:
ף ארץ ישראלי. לוליינית מעובה ולו

ת: המלצו
מומלץ לשמר את השטח כמעבר אקולוגי עירוני.

ת דרך החרוש

לא נצפו באתר.

224/02/6 - השטח בייעוד חקלאי ומרעה.

מיני דגל:בעלי חיים:
חוחית.

תר מספר            7 א

תר ייעודי קרקע בשטח הא
גבול שיפוט

תר ת בשטח הא ת מאושרו תכניו

0 1:8,000מטר200

תר ת בשטח הא תכסי
חורשת .
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר            7דרך החרושת

תמונת פנורמה

חיוויאי נחשים

כחליל רימון מרבד פריחת חרדל לבן

מטע רימונים נטוש
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  
7דרך החרושת

:מספר אתר

רותם המדבר.1 יחודי/צמח נדיר

שלולית.2 מקור מים עונתי

מנומר/ לוף ארץ ישראלי.3 יחודי/צמח נדיר

לוליינית מעובה.4 יחודי/צמח נדיר
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

דרך החרושת
:מספר אתר

7

חיים-דו

בסכנת הכחדה Bufo viridisקרפדה ירוקה

זוחלים

לא בסיכון Laudakia stellioחרדון מצוי

יונקים

לא בסיכון  Spalax leucodon [=ehrenbergi]חולד
לא בסיכון Microtus socialisנברן שדות

עופות

לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי
חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור
לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית

בסיכון נמוך Alectoris chukarחוגלת סלעים
לא בסיכון Terathopius ecaudatusחיוויאי הנחשים

בסיכון נמוך Delichon urbicumטסית בתים
לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן

חולף מצוי ביותר Sylvia currucaסבכי טוחנים
חולף מצוי ביותר Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור

לא בסיכון Vanellus spinosusסיקסק
לא בסיכון Cercopis dauricaסנונית מערות
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור
לא בסיכון Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור

בסיכון נמוך Galerida cristataעפרוני מצויץ
חורף מצוי Buteo buteoעקב חורף

חולף וחורף מצוי Anthus pratensisפפיון שדות
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת

בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

פרפרים

לא בסיכון Deudorix liviaכחליל הרימון
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

דרך החרושת

שכיחות

:מספר אתר

7

סכנת הכחדה

נפוץאמיתה גדולה1

נפוץארכובית שבטבטית2

מוגןאשל בלתי מזוהה3 חסר מידע

מצויברומית ספרדית4

נפוץגדילן מצוי5

נפוץגזר קיפח6

מצוידבקה זיפנית7

נפוץצובא-דורת ארם8

מצויויתניה משכרת9

נפוץחוח עקוד10

חסר מידעחומעה בלתי מזוהה11

נפוץחלמית מצויה12

מצויחסה רותמית13

נפוץחסת המצפן14

נפוץחפורית קטנה15

נפוץחרדל לבן16

חסר מידעטופח בלתי מזוהה17

מצויטוריים מצויים18

נפוץיבלית מצויה19

מצויינבוט השדה20

מצויירבוז לבן21

פולשירבוז שרוע22 נפוץ

מצויאווז לבנה-כף23

פולשכשות השדות24 נפוץ

תדירלוליינית מעובה25

ישראל ולבנון26 תדירישראלי-לוף ארץ

נפוץלשישית הצבעים27

נפוץמרור הגינות28

פולשסולנום זיתני29 מצוי

מצויסולנום שחור30

תדירפרעושית ערבית31
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

דרך החרושת

שכיחות

:מספר אתר

7

סכנת הכחדה

נפוץקורטם דק32

פולשקייצת מסולסלת33 נפוץ

חסר מידעקנדית/קייצת מסולסלת34

מוגןרותם המדבר35 נפוץ

פולשהערבה-שיטת עלי36 מצוי

נפוץשעורת התבור37
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העצמאות
העצמאות

ש ו
בר
ה

ש ו
בר
ה

353

640

35

טופוגרפיה:

ת ת ג סקר טבע עירוני - קריי

ת: נגישו

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

      55.581 דונם.

שדרות הגעה מדרך הדרום, 
העצמאות.

ממערב למסילת הרכבת
וממזרח לדרך הדרום.

שטח:
מיקום:

שורי. שטח מי

קטנה. קליפטוסים  שת א חור

ת חינוך: ת קהל:מוסדו ת קליט תיו תש
שלאון. שב"י ותיכון  קהל.בתי ספר בן צבי ור קליטת  שתיות ל אין ת

ת ת הרכב תר מספר            8מסיל א

מפגעים:
לא נמצאו מפגעים באתר.

שר ע"י מעביר מים קו האתר מ
קוטע מאתר 9 ע"י לאתר 6 ומ

ש 35. כבי
ת: קישוריו
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640

353

35

צומח:

סקר טבע עירוני - קריית גת

מינים אדומים:

חורשת אקליפטוסים אשר בחלקה הצפוני עובר נחל שלווה. בדרום-מערב השטח מספר עצי שיזף מצוי בוגרים. החלק הצפוני של
החורשה מכיל תת-יער כולל צמחייה מעניינת ואילו בדרום החורשה אין כמעט צמחיית בר בשל צל האקליפטוסים.

ר חורשת אקליפטוס אשר עברה הפרעה רבה לאחרונה, עיק
המינים בה הם מלווי אדם וכוללנים.

מיני דגל:
דם-המכבים האדום, קנרס סורי ושיזף מצוי.

המלצות:
מומלץ לשמר את צמחייה תת החורשה בחלקה הצפוני.

מסילת הרכבת

לא נצפו באתר.

606-0189662 (2014) - השטח מיועד
לדרך במסגרת התכנית למפרידנים על

כביש 35.

מיני דגל:בעלי חיים:
בז מצוי.

אתר מספר            8

ייעודי קרקע בשטח האתר
גבול שיפוט

תכניות מאושרות בשטח האתר

0 1:8,000מטר200

תכסית בשטח האתר
בחלקו הצפוני שטח פתוח מופר, בחלקו
הדרום- מזרחי חקלאות ובחלקו הדרום-

מערבי מטע.
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר            8מסילת הרכבת

מבט כללי

מראה כללי ערוץ נחל נועם

בז מצוי חלבלוב השדה

דם המכבים
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  
8מסילת הרכבת

:מספר אתר

קנרס סורי.1 יחודי/צמח נדיר

המכבים האדום-דם.2 יחודי/צמח נדיר

חצב מצוי.3 יחודי/צמח נדיר

עץ חרוב.4 מיוחד/עץ בולט

מחשוף סלע- שני שיזפים .5 מיוחד/עץ בולט

שיזף.6 מיוחד/עץ בולט

עץ אשל גדול ולידו עצי שיזף קטנים.7 מיוחד/עץ בולט

שיזפים ותאנה.8 מיוחד/עץ בולט
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

מסילת הרכבת
:מספר אתר

8

יונקים

לא בסיכון  Spalax leucodon [=ehrenbergi]חולד

עופות

חורף מצוי Erithacus rubeculaאדום חזה
לא בסיכון Bubulcus ibisאנפית בקר
לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי

בסיכון נמוך Upupa epopsדוכיפת
לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
(פולש)לא בסיכון  Psittacula krameriדררה

חולף לא שכיח Luscinia megarhynchosזמיר הירדן
לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן
לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי
לא בסיכון Vanellus spinosusסיקסק
לא בסיכון Cercopis dauricaסנונית מערות
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור
לא בסיכון Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף

חורף מצוי Buteo buteoעקב חורף
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
לא בסיכון Turdus merulaשחרור

עתידו בסכנה Merops apiasterשרקרק מצוי
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

פרפרים

לא בסיכון Lycaena thersamon omphaleכחליל החומעה
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Pontia daplidiceלבנין הרכפה
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

מסילת הרכבת

שכיחות

:מספר אתר

8

סכנת הכחדה

פולשאזדרכת מצויה1 מצוי

נפוץאזנב מצוי2

פולשאיקליפטוס המקור3 נפוץ

נפוץאספסת מפוצלת4

נפוץאספסת מצויה5

מצויאספסת עדשתית6

מצויאסתר מרצעני7

חסר מידעדורית בלתי מזוהה/אפזרית8

תדירכנפות מצויות-ארבע9

מצויארכובית הציפורים10

מצויארנריה מצויה11

מוגןאשל בלתי מזוהה12 חסר מידע

מצויגביע חלק-בר13

חסר מידעברומית בלתי מזוהה14

מצויברומית ספרדית15

נפוץגדילן מצוי16

נפוץגומא הפקעים17

נפוץגזר זהוב18

נפוץגזר קיפח19

מצויגרניון עגול20

חסר מידעהודית/דבשה מחורצת21

מצוינחש מצויה-דלעת22

מוגןהמכבים האדום-דם23 מצוי

נפוץזון אשון24

חסר מידע2זמזומית בלתי מזוהה25

נפוץחבלבל השדה26

נפוץחוח עקוד27

חסר מידעחלבלוב בלתי מזוהה28

נפוץחלבלוב מצוי29

נפוץחלמית מצויה30

פולשחמציץ נטוי31 מצוי
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

מסילת הרכבת

שכיחות

:מספר אתר

8

סכנת הכחדה

נפוץחפורית קטנה32

מוגןחצב מצוי33 נפוץ

נפוץחרדל לבן34

מוגןחרוב מצוי35 תדיר

נפוץחרחבינה מכחילה36

נפוץחרצית עטורה37

פולשטבק השיח38 נפוץ

מצויטופח ירושלים39

נפוץטיון דביק40

נפוץיבלית מצויה41

מצויינבוט השדה42

חסר מידעשרוע/ירבוז יווני43

מצויכלך מצוי44

מצויאווז לבנה-כף45

מצויכרבולת מצויה46

פולשכשות השדות47 נפוץ

ישראל ולבנון48 תדירישראלי-לוף ארץ

נפוץלחך מצוי49

מצוימוצית קוצנית50

פולשמכנף נאה51 חסר מידע

נפוץמרגנית השדה52

נפוץמרור הגינות53

תדירמרקולית מצויה54

חסר מידעניסנית בלתי מזוהה55

נפוץנירית הקמה56

מצויחלב צרפתי-נץ57

תדירנשרן מכחיל58

מצויסולנום שעיר59

נפוץסלסילה מצויה60

מצויסלק מצוי61

נפוץפיקוס התאנה62
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

מסילת הרכבת

שכיחות

:מספר אתר

8

סכנת הכחדה

פולשאלה-פלפלון דמוי63 חסר מידע

מצויצלף קוצני64

מצויצמרנית הסלעים65

מצויקוטב מצוי66

מצויקורטם מכחיל67

חסר מידעקנדית/קייצת מסולסלת68

סוריה ולבנון, ישראל69 תדירקנרס סורי

תדירשברק משובל70

נפוץשומר פשוט71

חסר מידעשועל בלתי מזוהה-שיבולת72

מוגןשיזף מצוי73 נפוץ

פולששיטה כחלחלה74 נפוץ

נפוץשעורת הבולבוסין75

נפוץשעורת התבור76
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ש נחל לכי

ובן
רא

ובן
רא

הדרום
הדרום

353

640

35

טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - קריית גת

שות: נגי

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

     224.925 דונם.

הגעה מכביש הגישה לשכונת
כרמי גת.

ממערב למסילת הרכבת ומצפון
לכביש 35.

שטח:
מיקום:

שטח מישורי.

שטח חקלאי ברובו. בחלקו הדרום מזרחי ישנה חורשה קטנה
עם עצים בוגרים בצפיפות.

שתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך: ת
בתי ספר בן צבי, רשב"י ות"ת מפי עוללים, תיכון שלאון ומספר

גני ילדים.
אין תשתיות לקליטת קהל.

אתר מספר            9חוות הזרע מזרח

מפגעים:
לא נמצאו מפגעים באתר.

האתר מקושר לאתר 10
ומקוטע מאתר 8 ע"י כביש

.35
שוריות: קי
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640

353

35

צומח:

ת ת ג סקר טבע עירוני - קריי

מינים אדומים:

ת ת נטיעו תנועה קיימו ת מעזבה כגון גדילן מצוי. באי ה שטח ששימש ברובו, עד לאחרונה, כשטח חקלאי וכיום נשלט בעיקר ע"י צמחיי
תיקה. ת ברושים ו ת של עצים שונים ושדר צעירו

סקר. עיקר ת ה תה בשנ השטח עבר הפרה רבה, שנעש
תיד המינים שנצפו היו מינים מלווי אדם ומינים כוללנים. בע
ת בשטח החורשה ת רבו פים בשל נטיעו ס אולי יהיו מינים נו

הקטנה.

מיני דגל:
תר. לא נצפו בא

ת: המלצו
תנועה. תן באי ה ס ת הבו תר וכן א ת הברושים בא ת שדרו מומלץ לשמר א

ת הזרע מזרח חוו

תר. לא נצפו בא

ת ת א ת מייעד תכני 140/02/9 (2013) - ה
סוקה. תע תוח מבני ציבור ו רב השטח לפי
תיד להשמר תר ע חלקו הצפוני של הא
תוחים כאשר בצמוד אליהם כשטחים פ
ת של תוכננ ת המגורים המ מצפון- שכונ

ת הזרע (שלב א). חוו

מיני דגל:בעלי חיים:

תר מספר            9 א

תר ייעודי קרקע בשטח הא
גבול שיפוט

תר ת בשטח הא ת מאושרו תכניו

0 1:9,000מטר200

תר ת בשטח הא תכסי
תוח מופר. שטח פ
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר            9חוות הזרע מזרח

מבט כללי על הבוסתן המזרחי

דוחל שחור גרון

דאה שחורת כתף ציפורני חתול מצויות

שומר פשוט
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  
9חוות הזרע מזרח

:מספר אתר

מתקן מקורות.1 נקודת עניין אחרת

שני סיסמים גבוהים.2 מיוחד/עץ בולט

אלות המסטיק וחרוב מצוי.3 מיוחד/עץ בולט

שלושה עצי אשל בלתי מזוהה.4 מיוחד/עץ בולט

שדרת עצי ברושים ועצי זית.5 אתר קינון

מספר פרטים- סיסם הודי .6 מיוחד/עץ בולט
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

חוות הזרע מזרח
:מספר אתר

9

זוחלים

לא בסיכון Laudakia stellioחרדון מצוי

יונקים

לא בסיכון Hystrix indicaדרבן
לא בסיכון  Spalax leucodon [=ehrenbergi]חולד
לא בסיכון Microtus socialisנברן שדות

עופות

לא בסיכון Bubulcus ibisאנפית בקר
לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי
לא בסיכון Elanus caeruleusכתף-דאה שחורת
חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור
לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
(פולש)לא בסיכון  Psittacula krameriדררה

חולף וחורף מצוי Circus aeruginosusזרון סוף
חולפת מצויה Phoenicurus phoenicurusחכלילית עצים

לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי
לא בסיכון Carduelis chlorisירקון
חורף מצוי Luscinia svecicaכחול חזה
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן
לא בסיכון Accipiter nisusנץ מצוי
לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי

חולף מצוי ביותר Sylvia currucaסבכי טוחנים
חולף מצוי ביותר Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור

לא בסיכון Sylvia melanocephalaראש-סבכי שחור
לא בסיכון Vanellus spinosusסיקסק
לא בסיכון Cercopis dauricaסנונית מערות
לא בסיכון Hirundo rusticaסנונית רפתות
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור
לא בסיכון Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף

חורף מצוי Buteo buteoעקב חורף
חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

חוות הזרע מזרח
:מספר אתר

9

לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
לא בסיכון Corvus monedulaקאק
לא בסיכון Turdus merulaשחרור

בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

פרפרים

לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון
לא בסיכון Lycaena thersamon omphaleכחליל החומעה
לא בסיכון Zizeeria karsandraכחליל הקוטב
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף

90



רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

חוות הזרע מזרח

שכיחות

:מספר אתר

9

סכנת הכחדה

נפוץאזנב מצוי1

נפוץאלת המסטיק2

נפוץאמיתה גדולה3

נפוץארכובית שבטבטית4

מוגןאשל בלתי מזוהה5 חסר מידע

נפוץבוצין מפורץ6

חסר מידעברומית גדולה7

מצויברומית המטאטא8

נפוץברומית מאוגדת9

שתולברוש מצוי10 על סף הכחדה

נפוץגדילן מצוי11

נפוץגומא הפקעים12

נפוץגזר קיפח13

מצויגרניון עגול14

מצוידבקה זיפנית15

חסר מידעהודית/דבשה מחורצת16

נפוץצובא-דורת ארם17

מצוינחש מצויה-דלעת18

נפוץדרדר קרומי19

מצויהגה מצויה20

מצויויתניה משכרת21

נפוץזון אשון22

מצויתיש ארוך-זקן23

חסר מידעחבלבל בלתי מזוהה24

מצויחוח ספרדי25

נפוץחוח עקוד26

פולשחלבלוב פושט27 חסר מידע

נפוץחסת המצפן28

נפוץחפורית קטנה29

נפוץחרדל לבן30

מוגןחרוב מצוי31 תדיר
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

חוות הזרע מזרח

שכיחות

:מספר אתר

9

סכנת הכחדה

נפוץחרצית עטורה32

מצויטוריים מצויים33

נפוץטיון דביק34

מצויינבוט השדה35

חסר מידעשרוע/ירבוז יווני36

מצויחמור מצויה-ירוקת37

נפוץאווז האשפות-כף38

מצויכרבולת מצויה39

פולשכשות השדות40 נפוץ

מצויכתלית פורטוגלית41

נפוץלפתית מצויה42

מצוימעוג כרתי43

נפוץחסידה חלמיתי-מקור44

נפוץמרגנית השדה45

נפוץמרור הגינות46

תדירמרקולית מצויה47

חסר מידעניסנית בלתי מזוהה48

נפוץנירית הקמה49

חסר מידענשרן בלתי מזוהה50

חסר מידעסולנום העגבניה51

שתולסיסם הודי52 צמח אדוםתדיר

מצויסלק מצוי53

נפוץעוקצר מצוי54

מצויעשנן צפוף55

פולשאלה-פלפלון דמוי56 חסר מידע

נפוץפרג אגסי57

נפוץחתול מצויות-ציפורני58

נפוץקורטם דק59

פולשקייצת קנדית60 מצוי

נפוץקנה מצוי61

נפוץשומר פשוט62
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

חוות הזרע מזרח

שכיחות

:מספר אתר

9

סכנת הכחדה

חסר מידעשועל בלתי מזוהה-שיבולת63

פולששיטה כחלחלה64 נפוץ

פולשהערבה-שיטת עלי65 מצוי

מצוישלח ספרדי66

נפוץשעורת העכבר67

נפוץתלתן הארגמן68
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לכישנחל
מלכי ישראל
מלכי ישראל

יש
לכ

יש
לכ

353

640

35

טופוגרפיה:

קריית גת קר טבע עירוני -  ס

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

     181.775 דונם.

הגעה מכביש הגישה לשכונת
כרמי גת לכיוון מערב.

פון לכביש 35 במערבו מצ
פוליגון 9. פון ל ובמזרחו מצ

שטח:
קום: מי

שטח מישורי, עם ערוץ נחל במרכזו.

שטח נחל לכיש. מסדרון אקולוגי חשוב בין אזורי ההר למישור
פלה. בחלקו המערבי כרם זיתים קטן. החוף, דרך הש

קהל:מוסדות חינוך: קליטת  תשתיות 
פי עוללים ותיכון שלאון. פר בן צבי, רשב"י ות"ת מ אין תשתיות לקליטת קהל.בתי ס

אתר מספר           10נחל לכיש (צפון)

מפגעים:
פולשת לאורך הנחל ובאזור כרם הזיתים. ריכוזי צמחייה 

האתר מקושר לאתר 9
ולאתר 12 ע"י מעביר מים.

קישוריות:
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640

353

35

צומח:

סקר טבע עירוני - קריית גת

מינים אדומים:

ת ת הזרע קיים חורש בשלטון שיט סמוכים לחוו ת לדוגמא גדילן) ובקטעים ה ת מעזבה (הכולל לאורך ערוץ הנחל גדלה בעיקר צמחיי
ת גידול לח ת שרידי בי תן לזהו תמים קטנים ני ת. בכ ספר עצי אלה אטלנטי ת ממערב לנחל מ עלי-הערבה וצבר מצוי. בחורשה מוזנח

ת. ת עמוקו ת קרקעו וצמחיי

ת, לכן עיקר ת מאוד ומלאה בצמחיה פולש ת הנחל מופר גדו
תר עיקר המינים תים בא המינים שם הם כוללנים. בכרם הזי

תוחים. מאפיינים חורש ושטחים פ

מיני דגל:
ת, פטל קדוש ושיח-אברהם מצוי. אלה אטלנטי

המלצות:
תמחה ת אקולוג המ ת השיקום יש לבצע בעזר תו. א סביב ת בניה מ סול סילוק מינים פולשים ופ מומלץ לבצע שיקום של נחל לכיש הכולל 

ת. תר ולשמור על עצי האלה אטלנטי ת החורשה בחלקו המערבי של הא תחום. מומלץ לשקם א ב

נחל לכיש (צפון)

תר. לא נצפו בא

140/02/9 - (2013) השטח ברובו מיועד
ת ת בעל ת עם חזי תיירו סחרי ו לשטח מ
תכנון מפורט בזיקה ת ל ת מיוחדו הנחיו

לפארק.

מיני דגל:בעלי חיים:
תור מצוי וקרפדה ירוקה. דורבן,

אתר מספר           10

ר ייעודי קרקע בשטח האת
גבול שיפוט

ר תכניות מאושרות בשטח האת

0 1:12,000מטר200

ר תכסית בשטח האת
סביבו בחלקו המזרחי נחל עם חורש 

ובחלקו המערבי יער.
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר           10נחל לכיש (צפון)

תמונת פנורמה

קרפדה ירוקה

נקבת כחול חזה לפופית על ושיטונגיה חוות הזרע

עכנאי שרוע
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  

10(צפון)נחל לכיש 

:מספר אתר

עצי שקד.1 מיוחד/עץ בולט

אטד לארוך הנחל.2 יחודי/צמח נדיר

אוכלוסיית קרפדה ירוקה.3 אתר דו חיים

אורנים גבוהים.4 מיוחד/עץ בולט

רימון.5 מיוחד/עץ בולט

מחילות רבות של נברנים.6 אתר יונקים

אלת המסטיק.7 יחודי/צמח נדיר

שדרת ברושים עם קינון בז תור מצוי ועוד.8 אתר קינון

עצי חרוב וזיתים.9 מיוחד/עץ בולט

(כנראה דורבן)ח "מאורת בע.10 אתר יונקים

תשתית כורכר, אלת המסטיק, חרובים וזיתים.11 מיוחד/עץ בולט

פרט מרשים בצד מבנה אסבסט עם גג שבור- אלה אטלנטית .12 יחודי/צמח נדיר

חומעה יפה וטיון דביק- שקע .13 יחודי/צמח נדיר

עצי זית.14 מיוחד/עץ בולט

קינון תור מצוי.15 אתר קינון

קן סנוניות בגשר על נחל לכיש.16 אתר קינון

ח בתוך ערימת חציר"מאורת בע.17 אתר יונקים

אקליפטוסים.18 מיוחד/עץ בולט

פטל קדוש.19 יחודי/צמח נדיר

אברהם בודד-שיח.20 יחודי/צמח נדיר

קנה מצוי.21 יחודי/צמח נדיר
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  

10(צפון)נחל לכיש 

:מספר אתר
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

(צפון)נחל לכיש 
:מספר אתר

10

חיים-דו

בסכנת הכחדה Bufo viridisקרפדה ירוקה

יונקים

לא בסיכון Hystrix indicaדרבן
לא בסיכון  Spalax leucodon [=ehrenbergi]חולד
לא בסיכון Microtus socialisנברן שדות
לא בסיכון Erinaceus concolorקיפוד מצוי

עופות

חורף מצוי Erithacus rubeculaאדום חזה
לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי

חולפת וחורפת מצויה Tringa ochropusכנף-ביצנית שחורת
חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור
לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
לא בסיכון Passer hispaniolensisדרור ספרדי

חולפת וחורפת מצויה Alauda arvensisזרעית השדה
בסיכון נמוך Alectoris chukarחוגלת סלעים
בסיכון נמוך Carduelis carduelisחוחית

לא בסיכון Muscicapa striataחטפית אפורה
לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי
חורף מצוי Luscinia svecicaכחול חזה
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן
לא בסיכון Accipiter nisusנץ מצוי
לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי

חולף מצוי ביותר Sylvia currucaסבכי טוחנים
חולף מצוי ביותר Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור

לא בסיכון Sylvia melanocephalaראש-סבכי שחור
לא בסיכון Vanellus spinosusסיקסק
לא בסיכון Cercopis dauricaסנונית מערות
לא בסיכון Hirundo rusticaסנונית רפתות
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף

בסיכון נמוך Galerida cristataעפרוני מצויץ
חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

(צפון)נחל לכיש 
:מספר אתר

10

לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
לא בסיכון Cettia cettiצטיה חלודית
לא בסיכון Corvus monedulaקאק
לא בסיכון Acrocephalus scirpaceusקנית קטנה
לא בסיכון Turdus merulaשחרור

בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

פרפרים

לא בסיכון Pelopidas thraxהספרית הדוחן
לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון
לא בסיכון Lycaena thersamon omphaleכחליל החומעה
לא בסיכון Colotis faustaלבנין הצלף
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Pontia daplidiceלבנין הרכפה
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

(צפון)נחל לכיש 

שכיחות

:מספר אתר

10

סכנת הכחדה

שתולאורן בלתי מזוהה1 חסר מידע

פולשאזדרכת מצויה2 מצוי

פולשאיקליפטוס המקור3 נפוץ

מוגןאלה אטלנטית4 מצוי

נפוץארכובית שבטבטית5

מצויגביע חלק-בר6

מצויברומית הגגות7

מצויברומית המטאטא8

תדירחלמית שרועה-בת9

נפוץגדילן מצוי10

נפוץגזר זהוב11

פולשדודוניאה דביקה12 מצוי

נפוץצובא-דורת ארם13

חסר מידעדטורה בלתי מזוהה14

חסר מידעקרומי/דרדר מצוי15

חסר מידעחסונה/ושינגטוניה חוטית16

שתולזית אירופי17 תדיר

נפוץזקנן שעיר18

נפוץחוח עקוד19

מצויחומעה יפה20

חסר מידעמעוג בלתי מזוהה/חלמית21

נפוץחסת המצפן22

מוגןחרוב מצוי23 תדיר

מצויטוריים מצויים24

נפוץטיון דביק25

פולשינבוט המסקיטו26 חסר מידע

מצויינבוט השדה27

פולשישימונית טוביפלורה28 חסר מידע

נפוץאווז האשפות-כף29

פולשלנטנה ססגונית30 תדיר

נפוץלשישית הצבעים31
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

(צפון)נחל לכיש 

שכיחות

:מספר אתר

10

סכנת הכחדה

מצוימוצית קוצנית32

חסר מידעמלוח מפושק33

פולשסולנום זיתני34 מצוי

תדירסרפד הכדורים35

מצויעקרב אירופי-עוקץ36

נפוץעוקצר מצוי37

נפוץעכנאי שרוע38

מצויפטל קדוש39

תדירפרעושית ערבית40

נפוץצבר מצוי41

מצויצלף קוצני42

פולשקוכיה הודית43 מצוי

נפוץקורטם דק44

פולשקיקיון מצוי45 תדיר

נפוץקנה מצוי46

שתולרימון מצוי47 תדיר

נפוץשומר פשוט48

מוגןאברהם מצוי-שיח49 תדיר

פולששיטה כחלחלה50 נפוץ

פולשהערבה-שיטת עלי51 מצוי

תדירתולענית דוקרנית52
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נחל לכיש

צמאות
ע ה

צמאות
ע ה

רמות דוד
רמות דוד

לכיש
לכיש

מלכי ישראלמלכי ישראל

ביא
 הנ
ואל
שמ

ביא
 הנ
ואל
שמ

פטים ו
הש

פטים ו
הש

גלית
המר

גלית
המר

ראובן
ראובן

צה"לצה"ל

353

640

35

טופוגרפיה:

ת ת ג סקר טבע עירוני - קריי

ת: נגישו

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

     608.157 דונם.

עה מרחוב הבנים 7. כמו כן, הג
גישה רגלית מכל הרחובות

המשיקים לאתר.

מדרום לכביש 35 וממזרח
לכביש 40.

שטח:
מיקום:

עים לחים. ערוצי נחלים, מצוקים, ומספר שק עם מספר  שטח מישורי ברובו, 

עם נחל שלווה הכולל שטח בחלקו המזרחי, מפגש נחל לכיש 
ערבי, עשבונית. בחלקו המ עם נחל במרכזו וצמחייה  מישורי 
עם אוכלוסיות גדולות של ערכית ביותר  חורשת אקליפטוס 
מיני צומח "אדומים" ושתי בריכות חורף קטנות הכוללות מגוון

מינים בסכנת הכחדה.

ת חינוך: ת קהל:מוסדו ת קליט תיו תש
בתי ספר: אמת ואמונה, אמת ושלום, ת"ת ובנ"י גור, בית יוכבד
חסידות גור ומנחם בגין, תיכונים: תיכון חדש,נתיבי רחל ומספר

גני ילדים.

עיקר לרכבי פר המתאימות ב ע מספר שבילי הליכה ודרכי 
שטח.

ת תר מספר           11יער פלוגו א

מפגעים:
ריכוזי אשפה ופסולת בניין.

האתר מקושר לאתר 12 לכל
גבולו המזרחי וכן לאתר 18
בגבולו הדרומי. השטח
עביר מים ע"י מ מקושר 

לשטחים פתוחים נרחבים
ערב לכביש 40. ממ

ת: קישוריו
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קרית גתקרית גת

צומת פלוגותצומת פלוגות

640

353

35

צומח:

סקר טבע עירוני - קריית גת

מינים אדומים:

רבע ר לא שוב ביות ר ח שבונית ואת של צמחייה ע שפע רב  ר,  של היע ר  קים הדלילים יות שתנה. בחל ר אקליפטוסים גבוה בצפיפות מ יע
ר ואטד של צב שיחייה סבוכה  ש,  רוץ נחל לכי ך ע ר שום הגלגל, עטיינית מגובבת וסומקן ענקי). לאו רוות אייג,  מינים "אדומים" (מ
שבוני ש 35, מדרון ובו צומח ע שדה. ליד כבי ש בעבר לגידולי  שימ ש רים באזור  עי שטחי מעזבה צ ר,  שממזרח ליע ר  רופי. באזו אי

ש 40. צד כבי שתי בריכות עונתיות קטנות ל ציון  עיר, יחיד מסוגו בעיר. ראויות ל ש שלטון זקנן  ב

שטח תורמים רבות שמועתיים וגדולים ב שני בתי גידול מ
שנצפו הם מינים האופייניים ר המינים  למגוון המינים בו. עיק

רות. ש ויע ר שטחים פתוחים ולחו ל

מיני דגל:
שיבולית. רת- רומית קיצ קיצנית צמרנית וב

המלצות:
שת פלוגות ר של מיני צומח אדומים בתחומי חו רוך סקירה פרטנית  ע ש ע"י אקולוג המתמחה בתחום, ל של נחל לכי שיקום  ע  מומלץ לבצ
שמר בצורה ש לתת למינים אלה הגנה מוחלטת. בנוסף, מומלץ ל שלהם. כמו כן, י של מצב האוכלוסיות  שנים  וכן סקירה אחת ל 5 

שה. ר שטח החו שלהן הנמצאות ב ף הקטנות והניקוז  ר מקסימלית את בריכות החו

יער פלוגות

שום הגלגל, עטיינית מגובבת וסומקן ענקי. רוות אייג,  מ

שטחים פתוחים.  (2004) - 37/101/02/9

מיני דגל:בעלי חיים:
רפדה ירוקה. שיל מצוי, אילנית מצויה וק לבן חזה, נח

אתר מספר           11

ייעודי קרקע בשטח האתר
שיפוט גבול 
מגורים א
מגורים ב
מגורים ג
דיור מיוחד
מסחר

קנים הנדסיים מת

ק ש מבני מ
מבנים ומוסדות ציבור

ע חקלאית ק ר ק
שטח ציבורי פתוח
ש ספורט ונופ
ק/גן ציבורי ר פא

ר יע

רת ש ך מאו ר ד
עת ך מוצ ר ד
שולבת ך מ ר ד

ך ו\או טיפול נופי ר ד
חניון

רגל מעבר להולכי 
חניה פרטית

מבנה  ציבור מיוחד
נטיעות בגדות נחלים

תכניות מאושרות בשטח האתר

0 200 ר400 1:24,000מט

תכסית בשטח האתר
שטח פתוח קו המזרחי נחל ובסיסו  בחל
ר המכיל רבי יע קו המע טבעי ומופר ובחל

רוצי נחלים. מספר ע

606-0376434 - בהליכי תכנון, תכנית
שים שימו רים מעורבת  שכונת מגו ל
606-0218115 - ממתינה לפרסום
להפקדה אחרי החלטה - כוללת ייעוד

ר נטע אדם שטח ציבורי פתוח ויע למגורים, 
ר. ומבני ציבו

תכניות עתידיות בשטח האתר
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר           11יער פלוגות

מרבד כלניות על רקע שכונת הבנים

לבנין הריכפה

מרוות אייג "מין אדום" ואנדמי שום הגלגל "מין אדום"

בן סחלב צריפי
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  

11יער פלוגות

:מספר אתר

חישת קנים.1 צמחי מים וסביבה לחה

מרבד כלניות.2 יחודי/צמח נדיר

מצוקי גדות נחל לכיש עם מחילות קינון של לבן חזה ואולי שרקרקים.3 אתר קינון

אטד בלתי מזוהה.4 יחודי/צמח נדיר

אחירותם לאחר פריחה/רותם.5 יחודי/צמח נדיר

עבקנה שכיח.6 צמחי מים וסביבה לחה

עץ שקמה.7 מיוחד/עץ בולט

אטד בלתי מזוהה.8 יחודי/צמח נדיר

סברס.9 יחודי/צמח נדיר

מעביר מים עם קינון סנונית מערות.10 אתר קינון

ריכוז חצבים.11 יחודי/צמח נדיר

ריכוז מריר מצוי.12 יחודי/צמח נדיר

ריכוז גדול מאוד של שום הגלגל.13 צמח אדום

ריכוז סברס.14 יחודי/צמח נדיר

אשל.15 מיוחד/עץ בולט

אשלים ואטד אירופי, זית.16 מיוחד/עץ בולט

אשל הפרקים כניראה.17 מיוחד/עץ בולט

ריכוז סברס.18 יחודי/צמח נדיר

קנים וזקנן שעיר, סירה קוצנית.19 יחודי/צמח נדיר

זיתים.20 מיוחד/עץ בולט

עץ אשל.21 מיוחד/עץ בולט

שישה עמודי בטון- שרידי גשר צינור .22 חורבה

ריכוז צבר.23 יחודי/צמח נדיר

ריכוז גדול שום הגלגל.24 צמח אדום

גיאופיטים בלתי מזוהים.25 יחודי/צמח נדיר

ריכוז זמזומית בלתי מזוהה.26 יחודי/צמח נדיר

ריכוז חצבים.27 יחודי/צמח נדיר

כעשרה פרטים- שום הגלגל .28 צמח אדום

ריכוז שום הגלגל.29 צמח אדום

ריכוז שום הגלגל.30 צמח אדום

ריכוז גדול מאוד של שום הגלגל.31 צמח אדום
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  

11יער פלוגות

:מספר אתר

ריכוז חצבים.32 יחודי/צמח נדיר

פרחים-תלתן בירותי וערבז דק, קיצנית צמרנית.33 יחודי/צמח נדיר

ריכוז חצבים.34 יחודי/צמח נדיר

ריכוז חצבים וזמזומיות.35 יחודי/צמח נדיר

מרוות אייג.36 צמח אדום

ריכוז שום הגלגל.37 צמח אדום

צמח אדום פרטים ומרוות אייג25- כ- שום הגלגל .38

ריכוז חצבים.39 יחודי/צמח נדיר

ריכוז חצבים.40 יחודי/צמח נדיר

מרוות אייג.41 צמח אדום

ריכוז חצבים.42 יחודי/צמח נדיר

בן סחלב צריפי.43 יחודי/צמח נדיר

ריכוז מרווה אייג.44 צמח אדום

נבט של אלה אטלנטית.45 מיוחד/עץ בולט

שום הגלגל.46 צמח אדום

פרט בודד- שום הגלגל .47 צמח אדום

שפתני בלתי מזוהה.48 יחודי/צמח נדיר

מרווה מנוצה.49 יחודי/צמח נדיר

פרט בודד- שום הגלגל .50 צמח אדום

קינרס סורי.51 יחודי/צמח נדיר

כלניות.52 יחודי/צמח נדיר

בריכת חורף עם צמחי מים.53 מקור מים עונתי

קיצנית צמרנית בבריכת חורף.54 יחודי/צמח נדיר

עטיניית מגובבת.55 צמח אדום

חומט גמד.56 ריכוז זוחלים

בריכה קטנה וקיצנית צמרנית.57 יחודי/צמח נדיר

בריכת חורף קטנה.58 מקור מים עונתי

כלניות.59 יחודי/צמח נדיר

קנרס סורי.60 יחודי/צמח נדיר

ריכוז מרוות אייג.61 צמח אדום

מרוות אייג.62 צמח אדום
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  

11יער פלוגות

:מספר אתר

שום הגלגל.63 צמח אדום

ריכוז סומן ענקי.64 צמח אדום

כלניות.65 יחודי/צמח נדיר

געדה קוצנית.66 צמח אדום

מתאים לקינון שרקרקים, מחשוף אדמה עמוק.67 אתר קינון
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר
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קריית גת  - סקר טבע עירוני 

יער פלוגות
:מספר אתר

11

חיים-דו

עתידו בסכנה Hyla savigniאילנית מצויה
בסכנת הכחדה Bufo viridisקרפדה ירוקה

זוחלים

לא בסיכון Ablepharus rueppellii rueppelliiחומט גמד
לא בסיכון Laudakia stellioחרדון מצוי
לא בסיכון Typhlops vermicularisנחשיל מצוי
לא בסיכון Vipera palaestinaeצפע ארץ ישראלי

יונקים

לא בסיכון Hystrix indicaדרבן
לא בסיכון  Spalax leucodon [=ehrenbergi]חולד
לא בסיכון Microtus socialisנברן שדות

עופות

חורף מצוי Erithacus rubeculaאדום חזה
לא בסיכון Bubulcus ibisאנפית בקר
לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי
חסר מידע Serinus serinusבזבוז אירופי

חולפת וחורפת מצויה Tringa ochropusכנף-ביצנית שחורת
לא בסיכון Elanus caeruleusכתף-דאה שחורת
חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור

בסיכון נמוך Upupa epopsדוכיפת
חורפת מצויה Milvus migransדיה שחורה

לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
לא בסיכון Passer hispaniolensisדרור ספרדי
(פולש)לא בסיכון  Psittacula krameriדררה

חולף לא שכיח Luscinia megarhynchosזמיר הירדן
בסיכון נמוך Alectoris chukarחוגלת סלעים
בסיכון נמוך Carduelis carduelisחוחית

לא בסיכון Muscicapa striataחטפית אפורה
לא בסיכון Terathopius ecaudatusחיוויאי הנחשים

חורפת מצויה Phoenicurus ochrurosחכלילית סלעים
חולפת מצויה Phoenicurus phoenicurusחכלילית עצים

חולף מצוי Lanius collurioגב-חנקן אדום
בסיכון נמוך Lanius nubicusחנקן נובי

לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Asio otusינשוף עצים
לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי
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לא בסיכון Carduelis chlorisירקון
חורף מצוי Luscinia svecicaכחול חזה

בסיכון נמוך Coracias garrulusכחל מצוי
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla cinereaנחליאלי זנבתן
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן
לא בסיכון Accipiter nisusנץ מצוי
לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי

חולף מצוי ביותר Sylvia currucaסבכי טוחנים
לא בסיכון Sylvia communisסבכי קוצים

חולף מצוי ביותר Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור
לא בסיכון Sylvia melanocephalaראש-סבכי שחור
לא בסיכון Vanellus spinosusסיקסק
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור
לא בסיכון Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף

חולפת לא שכיחה Phylloscopus sibilatrixעלווית ירוקה
חולפת מצויה Phylloscopus orientalisבטן-עלווית לבנת

בסיכון נמוך Galerida cristataעפרוני מצויץ
חורף מצוי Buteo buteoעקב חורף
חולף מצוי Buteo (buteo) vulpinusעקב מזרחי

בסיכון נמוך Buteo rufinusעקב עיטי
חולף מצוי Anthus trivialisפפיון עצים
חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
לא בסיכון Corvus monedulaקאק
לא בסיכון Vanellus vanellusקוקיה מצויצת
חורף מצוי Turdus philomelosקיכלי רונן
לא בסיכון Turdus merulaשחרור
חולף מצוי Coturnix coturnixשליו נודד

עתידו בסכנה Merops apiasterשרקרק מצוי
בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי

לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון
חולף מצוי Caprimulgus europaeusתחמס אירופי

בסיכון נמוך Tyto albaתנשמת לבנה
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פרפרים

לא בסיכון Papilio machaon syriacusזנב סנונית נאה
לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון
לא בסיכון Lycaena thersamon omphaleכחליל החומעה
לא בסיכון Zizeeria karsandraכחליל הקוטב
לא בסיכון Catopsilia florellaלבנין הכאסיה
לא בסיכון Colotis faustaלבנין הצלף
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Pontia daplidiceלבנין הרכפה
לא בסיכון Colias croceusלבנין התלתן
לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
לא בסיכון Vanessa atalantaנימפית הסרפד
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

יער פלוגות

שכיחות

:מספר אתר

11

סכנת הכחדה

מצויגדי צהובה-אוזן1

פולשאזדרכת מצויה2 מצוי

נפוץאזנב מצוי3

תדיראטד אירופי4

פולשאיקליפטוס המקור5 נפוץ

נפוץאספסת מצויה6

תדיראספסת קעורה7

חסר מידעאצבען ריסני8

מצויארכובית הציפורים9

נדיר למדיארכובית צפופה10

נפוץארכובית שבטבטית11

מוגןאשל בלתי מזוהה12 חסר מידע

נפוץבוצין מפורץ13

נפוץאנפין-חיטה רב-בן14

מוגןסחלב צריפי-בן15 תדיר

תדירסירה מיובל-בן16

מצויבקבוקון מקומט17

מצויגביע חלק-בר18

מצויברומית אזמלנית19

תדיראבקנית-ברומית דו20

מצויברומית המטאטא21

תדירשועל-ברומית זנב22

מצויברומית ספרדית23

מצויברומית עקרה24

נדיר למדישיבולית-ברומית קצרת25

נפוץברקן סורי26

נפוץגדילן מצוי27

נפוץגומא ארוך28

נפוץגומא הפקעים29

מצויגזיר המפרקים30

מצויגזיר מזיק31
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סכנת הכחדה

נפוץגזר זהוב32

נפוץגזר קיפח33

תדירגלימה גלילנית34

מוגןגרניון הפקעות35 תדיר

מצוידבקה זיפנית36

פולשדגנה הודית37 חסר מידע

פולשמוץ חום-דו38 תדיר

מצוידורה רותמית39

נפוץצובא-דורת ארם40

מצוידחנית השלחין41

מצוינחש מצויה-דלעת42

מצויהגה מצויה43

חסר מידעחסונה/ושינגטוניה חוטית44

מצויזוטה מעורקת45

שתולזית אירופי46 תדיר

נדיר מאודזמזומית ארוכה47

חסר מידעזמזומית בלתי מזוהה48

תדירעקרב שיכני-זנב49

נפוץזקנן שעיר50

מצויסב מצוי-זקן51

מצויתיש ארוך-זקן52

נפוץחבלבל השדה53

תדירחבלבל כפני54

מצויחוח ספרדי55

נפוץחוח עקוד56

מצויחומעה יפה57

תדירחורשף השבכה58

תדירצובא-חלבלוב ארם59

חסר מידעחלבלוב זוחל60

נפוץחלבלוב מצוי61

תדירעלים-חלבלוב צר62
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סכנת הכחדה

פולשחמציץ נטוי63 מצוי

נפוץחסת המצפן64

תדירחפורית מוזרה65

מצויחפורית מצויה66

נפוץחפורית קטנה67

מוגןחצב מצוי68 נפוץ

נפוץחרדל לבן69

נפוץחרחבינה מכחילה70

נדיר למדיחרמשית השדות71

פולשטבק השיח72 נפוץ

מצויטופח ירושלים73

נפוץטופח מצוי74

מצויטוריים מצויים75

נפוץטיון דביק76

נפוץטרשנית שרועה77

נפוץיבלית מצויה78

נפוץילקוט הרועים79

מצויינבוט השדה80

פולשירבוז בלתי מזוהה81 חסר מידע

נפוץירבוז יווני82

מצויירבוז לבן83

חסר מידעעדין/ירבוז מבריק84

נפוץירבוז עדין85

פולשירבוז שרוע86 נפוץ

מצויחמור מצויה-ירוקת87

נדיר למדיכונדרילה סמרנית88

נפוץכליינית מצויה89

מצויכלך מצוי90

מוגןכלנית מצויה91 נפוץ

נפוץאווז האשפות-כף92

תדיראווז ריחנית-כף93
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סכנת הכחדה

מצויכרבולת מצויה94

פולשכשות השדות95 נפוץ

נפוץשורשים-כתמה עבת96

נפוץלוטוס מצוי97

תדירלוליינית מעובה98

ישראל ולבנון99 תדירישראלי-לוף ארץ

מצוילופית מצויה100

נפוץלחך בלוטי101

תדירלחך מלבין102

נפוץלחך מצוי103

מצוילחך שסוע104

פולשלכיד הנחלים105 מצוי

נפוץלפתית מצויה106

נפוץלשישית הצבעים107

מצוימוצית קוצנית108

מצוימלוח מלבין109

חסר מידעמלוח מפושק110

מצוימלוח קיפח111

מצוימעוג מנוקד112

נפוץחסידה חלמיתי-מקור113

נפוץמרגנית השדה114

ישראל וטורקיה115 נדיר למדימרווה מנוצה

ישראל116 צמח אדוםנדיר מאודמרוות איג

נפוץמרור הגינות117

מצוימרמר מצוי118

תדירמרקולית מצויה119

סוריה ולבנון, ישראל120 מצוימררית הגליל

מצוימררית מצויה121

חסר מידענוציץ עטוף122

נפוץקרנית-ניסנית דו123

נפוץנירית הקמה124
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מצויחלב צרפתי-נץ125

נפוץנשרן הדוחן126

נפוץנשרן צפוף127

נפוץסביון אביבי128

חסר מידעסולנום העגבניה129

חסר מידעשעיר/סולנום שחור130

מצויסולנום שעיר131

צמח אדוםנדיר מאודסומקן ענקי132

נפוץסירה קוצנית133

מצויסלק מצוי134

תדירסרפד הכדורים135

תדירעבדקן החוף136

מצויעבקנה שכיח137

נפוץעולש מצוי138

מצויעקרב אירופי-עוקץ139

מצויעלים-עקרב עגול-עוקץ140

נפוץעוקצר מצוי141

ישראל142 צמח אדוםעל סף הכחדהעטיינית מגובבת

תדירעטיינית קצרה143

נדיר למדיעפעפית שרועה144

נדיר למדיפרחים-ערבז דק145

חסר מידעעשבה קהה146

חסר מידעעשנן בלתי מזוהה147

תדירפיגמית מצויה148

מוגןפיקוס השקמה149 תדיר

נפוץפיקוס התאנה150

תדירפרסיון גדול151

תדירפרעושית ערבית152

מצויפשתה מצויה153

תדירפשתת המכבד154

נפוץצבר מצוי155
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נפוץציבורת ההרים156

נפוץחתול מצויות-ציפורני157

נפוץשיבולת-צלבית ארוכת158

מצויצלף קוצני159

מצויצמרנית הסלעים160

נפוץקורטם דק161

נפוץקיטה רותמית162

פולשקייצת מסולסלת163 נפוץ

פולשקייצת קנדית164 מצוי

נפוץקיפודן מצוי165

פולשקיצנית כרתית166 נפוץ

נדיר למדיקיצנית צמרנית167

פולשקיקיון מצוי168 תדיר

נפוץקנה מצוי169

סוריה ולבנון, ישראל170 תדירקנרס סורי

מצויקצח השדה171

מצויקצח ריסני172

נפוץקרדה מכסיפה173

נפוץפרי מצוי-רב174

מוגןרקפת מצויה175 נפוץ

מצוישברק שעיר176

צמח אדוםנדיר למדישום הגלגל177

תדירשום לבנבן178

תדירשום קטוע179

נפוץשומר פשוט180

נפוץשופרית כרתית181

נפוץשועל נפוצה-שיבולת182

פולששיטה כחלחלה183 נפוץ

פולששיטת ויקטוריה184 חסר מידע

פולשהערבה-שיטת עלי185 מצוי

מצוישלח ספרדי186
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תדירעלים-שנית קטנת187

חסר מידעשעורה נימית188

נפוץשעורת הבולבוסין189

נפוץשעורת התבור190

סוריה ולבנון, ישראל191 נפוץשערור שעיר

נפוץתגית מצויה192

תדירתלתן אלכסנדרוני193

ישראל וטורקיה194 תדירתלתן בירותי

נפוץתלתן הארגמן195

נפוץתלתן חקלאי196

נפוץתלתן לביד197

תדירתלתן קלוז198
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ש נחל לכי

מלכי ישראל
מלכי ישראל

כיש
ל

כיש
ל

353

640

35

טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - קריית גת

שות: נגי

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

     128.531 דונם.

הגעה משדרות מלכי ישראל, גן
הבנים.

מדרום לכביש 35 וממזרח
לפוליגון 11.

שטח:
מיקום:

שטח מישורי ברובו, עם ערוץ נחל העבור במרכזו.

חורשה נטועה גדולה, בצפיפות גבוהה, עם נחל העובר
בחלקה הצפוני. בשטח נמצאת אנדטרת הבנים.

שתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך: ת
צל, אמת ושלום, ות"ת מפי עוללים, תיכונים גרוס בתי ספר הר

ונתיבי רחל ומספר גני ילדים.
גן זיכרון ואנדרטה במרכז השטח, מספר שולחנות ומתקנים
בחלקו הדרום מזרחי של האתר. כמו כן, מספר שבילי הליכה

בתוך האתר.

אתר מספר           12הכניסה לעיר

מפגעים:
ריכוזי רבים של צמחייה פולשת, בעיקר שיטת עלי ערבה.

האתר מקושר לכל גבולו
המערבי של אתר 11 ומקושר
ע"י מעביר מים לאתר 10.

שוריות: קי
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640

353

35

צומח:

ת ת ג סקר טבע עירוני - קריי

מינים אדומים:

שימה. שבונית מר ש צמחייה ע שטח י ר ב שלווה. בקרחות יע שתי גדות נחל  ר מגוון ב רבה ויע שיטת עלי-הע ש  שטחי חור

שכבתית בה נמצאים מגוון מינים האופיניים צמחייה רבה ורב 
שטחים פתוחים. ש וכן מינים האופייניים ל לחור

מיני דגל:
מרווה מנוצה.

ת: המלצו
שיטת עלי של  שים, בעיקר  של המינים הפול ש ונחל נועם ע"י אקולוג המתמחה בתחום, לבצע סילוק  של נחל לכי שיקום  מומלץ לבצע 

ר יכולת טובה לצמיחה. שה על מנת לתת לצמחיית תת היע רבה. ומומלץ לפתוח קרחות קטנות בחור ע

הכניסה לעיר

לא נצפו באתר.

ש שטח נופ 140/02/9 (2013) - אתר ל
וספורט.

מיני דגל:בעלי חיים:
שחור. שוף עצים, תור מצוי וזעמן  ינ

תר מספר           12 א

תר ייעודי קרקע בשטח הא
שיפוט גבול 

תר ת בשטח הא ת מאושרו תכניו

0 1:6,000מטר140

תר ת בשטח הא תכסי
ר עם פינת הנצחה "גן הבנים", בחלקו יע

הדרום -מזרחי חניון קק"ל.
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר           12הכניסה לעיר

אנדרטת יד לבנים

בר גביע חלק

מרווה מנוצה עטלף פירות נקבה עם גור

לבנין הכרוב
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  

12הכניסה לעיר

:מספר אתר

ריכוז עצי אשל.1 מיוחד/עץ בולט

מקבץ ציבורת ההרים.2 יחודי/צמח נדיר

שחיית אלת מסטיק ובן חצב סיתוני.3 יחודי/צמח נדיר

עצי מכנף נאה וריכוז לוף.4 יחודי/צמח נדיר

ריכוז בן חצב סתוני וכדן.5 יחודי/צמח נדיר

ריכוז בן חצב סיתוני וכדן.6 יחודי/צמח נדיר

ריכוז כדן.7 יחודי/צמח נדיר

ריכוז זמזומית בלתי מזוהה.8 יחודי/צמח נדיר

ריכוז מרווה מנוצה חצבים וזמזומית בלתי מזוהה.9 יחודי/צמח נדיר

ריכוז חצבים.10 יחודי/צמח נדיר

קינון ינשוף עצים.11 אתר קינון

ריכוז כלניות ומרווה מנוצה.12 יחודי/צמח נדיר

מספר פרטים של חומט פסים.13 ריכוז זוחלים

ריכוז חצבים.14 יחודי/צמח נדיר

חצבים וחמציצים.15 יחודי/צמח נדיר

עציחרובים.16 מיוחד/עץ בולט

מקבץ עצי ברוש ואתר קינון.17 אתר קינון

כרם זיתים.18 מיוחד/עץ בולט

שיזף מצוי.19 מיוחד/עץ בולט

זעמן שחור.20 ריכוז זוחלים

ריכוז עצי אשל.21 מיוחד/עץ בולט
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  

12הכניסה לעיר

:מספר אתר
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

הכניסה לעיר
:מספר אתר

12

חיים-דו

בסכנת הכחדה Bufo viridisקרפדה ירוקה

זוחלים

לא בסיכון  Coluber jugularis asianusזעמן שחור
לא בסיכון  Mabuya vittataחומט פסים
לא בסיכון Laudakia stellioחרדון מצוי
לא בסיכון Vipera palaestinaeצפע ארץ ישראלי

יונקים

לא בסיכון Hystrix indicaדרבן
לא בסיכון Rousettus aegyptiacusעטלף פירות
לא בסיכון Erinaceus concolorקיפוד מצוי

עופות

חורף מצוי Erithacus rubeculaאדום חזה
לא בסיכון Bubulcus ibisאנפית בקר
לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי
חסר מידע Serinus serinusבזבוז אירופי
חולף מצוי Emberiza hortulanaגיבתון גנים
לא בסיכון Elanus caeruleusכתף-דאה שחורת
חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור

בסיכון נמוך Upupa epopsדוכיפת
לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
(פולש)לא בסיכון  Psittacula krameriדררה

חולף לא שכיח Luscinia megarhynchosזמיר הירדן
בסכנת הכחדה עולמית, חולף וחורף Circus macrourusזרון שדות
בסיכון נמוך Alectoris chukarחוגלת סלעים
בסיכון נמוך Carduelis carduelisחוחית

לא בסיכון Muscicapa striataחטפית אפורה
לא בסיכון Terathopius ecaudatusחיוויאי הנחשים

חולפת מצויה Phoenicurus phoenicurusחכלילית עצים
חולף מצוי Lanius collurioגב-חנקן אדום

בסיכון נמוך Lanius nubicusחנקן נובי
לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי
לא בסיכון Carduelis chlorisירקון
חורף מצוי Luscinia svecicaכחול חזה
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

הכניסה לעיר
:מספר אתר

12

לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי
חולף מצוי ביותר Sylvia currucaסבכי טוחנים

לא בסיכון Sylvia communisסבכי קוצים
חולף מצוי ביותר Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור

לא בסיכון Sylvia melanocephalaראש-סבכי שחור
לא בסיכון Apus apusסיס חומות
לא בסיכון Vanellus spinosusסיקסק
לא בסיכון Cercopis dauricaסנונית מערות
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור
לא בסיכון Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור
חולף מצוי Aquila pomarinaעיט חורש
חולף מצוי Aquila nipalensisעיט ערבות

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף
חולפת מצויה Phylloscopus orientalisבטן-עלווית לבנת

חורף מצוי Buteo buteoעקב חורף
חולף מצוי Buteo (buteo) vulpinusעקב מזרחי

בסיכון נמוך Buteo rufinusעקב עיטי
חולף מצוי Anthus trivialisפפיון עצים
חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
לא בסיכון Corvus monedulaקאק
לא בסיכון Vanellus vanellusקוקיה מצויצת
חורף מצוי Turdus philomelosקיכלי רונן
לא בסיכון Turdus merulaשחרור

בסיכון נמוך Halcyon smyrnensisשלדג לבן חזה
בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי

לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

פרפרים

לא בסיכון Laptotes pirithousכחליל האספסת
לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון
לא בסיכון Lycaena thersamon omphaleכחליל החומעה
לא בסיכון Zizeeria karsandraכחליל הקוטב
לא בסיכון Catopsilia florellaלבנין הכאסיה
לא בסיכון Pieris brassicaeלבנין הכרוב
לא בסיכון Colotis faustaלבנין הצלף
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

הכניסה לעיר
:מספר אתר

12

לא בסיכון Pontia daplidiceלבנין הרכפה
לא בסיכון Colias croceusלבנין התלתן
לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

הכניסה לעיר

שכיחות

:מספר אתר

12

סכנת הכחדה

נפוץאלת המסטיק1

נפוץארכובית שבטבטית2

נפוץחצב סתווני-בן3

מצויגביע חלק-בר4

נפוץגדילן מצוי5

פולשתרבותי/גומא מניפני6 חסר מידע

מצוידבקה זיפנית7

נפוץצובא-דורת ארם8

תדירורוניקה מבריקה9

נפוץחוח עקוד10

חסר מידעחומעה בלתי מזוהה11

פולשחמציץ נטוי12 מצוי

נפוץחסת המצפן13

מוגןחצב מצוי14 נפוץ

נפוץחרצית עטורה15

פולשטבק השיח16 נפוץ

מצויטוריים מצויים17

נפוץטרשנית שרועה18

נפוץילקוט הרועים19

מצויינבוט השדה20

פולשירבוז שרוע21 נפוץ

תדירפרחים-כדן קטן22

מצויכלך מצוי23

מוגןכלנית מצויה24 נפוץ

נפוץשורשים-כתמה עבת25

ישראל ולבנון26 תדירישראלי-לוף ארץ

מצוילופית מצויה27

נפוץלשישית הצבעים28

נפוץמרגנית השדה29

ישראל וטורקיה30 נדיר למדימרווה מנוצה

נפוץמרור הגינות31
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

הכניסה לעיר

שכיחות

:מספר אתר

12

סכנת הכחדה

תדירמרקולית מצויה32

נפוץנזמית לופתת33

נפוץסביון אביבי34

פולשפרקינסוניה שיכנית35 מצוי

נפוץציבורת ההרים36

נפוץחתול מצויות-ציפורני37

נפוץציפורנית מצרית38

מצויציפורנית מקופחת39

מצויצלף קוצני40

מצויקוטב מצוי41

נפוץקורטם דק42

חסר מידעקנדית/קייצת מסולסלת43

נפוץקיפודן מצוי44

פולשקיקיון מצוי45 תדיר

תדירשום קטוע46

חסר מידעתלתן בלתי מזוהה47
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נחל לכיש

העצמאותהעצמאות

יש
לכ

יש
לכ

הדרום
הדרום

ופטים
הש

ופטים
הש ראובן

ראובן

353

640

35

טופוגרפיה:

ת ת ג סקר טבע עירוני - קריי

ת: נגישו

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

     162.968 דונם.

הגעה מרחוב השומרון, פינת
מצדה וכן מרחוב נפתלי.

מדרום לכביש 35 וממזרח לדרך
לכיש.

שטח:
מיקום:

שטח מישורי ברובו, עם ערוץ נחל במרכזו.

שטח נחל נעם ונחל שלווה הנפגשים בתחום העיר. בחלקו
הצפון מערבי ישנה חורשה עם נטיעות רבות, בעיקר של

מינים מקומיים.

ת חינוך: ת קהל:מוסדו ת קליט תיו תש
בתי ספר:משואה, הרצל, בן צבי, רשב"י, ת"ת מפי עוללים, תיכון

שלאון ומספר גני ילדים.
בחלקו הדרום מזרחי נמצאת גינה ציבורית עם מתקני

שעשועים ופינות ישיבה.

תר מספר           13מורד נחל שלווה א

מפגעים:
ף הנחל ע"י סגירתו במוביל ריכוזי צמחייה פולשת, פגיעה בנו
סגור וריסוס מים שפוגע באוכלוסיית הדו חיים בשטח הנחל.

האתר מקושר לאתר 12 ע"י
מעביר מים ומקוטע ע"י כביש

מאתר 15.
ת: קישוריו
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קרית גתקרית גת

640

353

35

צומח:

סקר טבע עירוני - קריית גת

מינים אדומים:

ת עפר והצמחייה היא בעיקר תר ע"י חומרי הדברה ועבודו ת. חלק ניכר מאפיק הנחל מופר ביו שונו ת הפרה  שטחים ברמו של  ס  סיפ פ
ש גם תחום הפוליגון י ת. ב ת מקומי שיר בצמחייה טבעי שטח, יער מגוון, אך לא ע סיביים. בצפון-מערב ה ת ומינים אגר ש צמחייה פול

שטחי גינון עירוני.

שנצפו סקר, עיקר המינים  שה במהלך ה שעבר הפרה ק תר  א
שה בצפון מערבו ועיקרם הם מיני אופיינים תרכזו בחור ה

ש ומינים מלווי אדם וכוללנים. לחור

מיני דגל:
תר. לא נצפו בא

המלצות:
ת סיי ס בנחל - דבר הפוגע הן בצמחייה והן באוכלו סו ת הרי סיק א תחום, להפ תמחה ב של נחל נעם ע"י אקולוג המ שיקום  מומלץ לבצע 

תר. ת הבניה מהא סול ת פ סלק א ש ל תר וי הדו חיים בא

מורד נחל שלווה

תר. לא נצפו בא

תר זה הינה ת בא ת העיקרי תכני ה
ת ת מרבי ת א 25/101/02/9 והיא מייעד
ת סדו תוח (מגורים, דרך, מו תר לפי הא

שטח ציבורי סחר). בחלק הצפוני  ציבור ומ
שכונה. תוח עוטף ל פ

מיני דגל:בעלי חיים:
תור מצוי וירגזי מצוי.

אתר מספר           13

ייעודי קרקע בשטח האתר
שיפוט גבול 

תכניות מאושרות בשטח האתר

0 1:12,500מטר200

תכסית בשטח האתר
תוח מופר. בחלקו שטח פ סביבו  נחל ו
ת ובחלקו הדרום -מזרחי גינה ציבורי

הצפון מערבי יער.
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר           13מורד נחל שלווה

מבט על ערוץ נחל נועם

גינה ציבורית בקצה האתר

דוכיפת ציפורנית מצרית

נחליאלי לבן
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  

13מורד נחל שלווה

:מספר אתר

ירגזי ושחרור בחורשה, אוכלוסיה של תור מצוי.1 אתר קינון

עצי חרוב.2 מיוחד/עץ בולט

כרם זיתים.3 מיוחד/עץ בולט

ערימות עפר ועבקנה נדיר.4 יחודי/צמח נדיר

אשל וחישת עב קנה שכיח קטנה.5 מיוחד/עץ בולט

אוכלוסיית עטלפי פירות וקינון סנונית מערות.6 אתר יונקים

פיקוס השדרות.7 מיוחד/עץ בולט

מוצא נקז.8 נקודת עניין אחרת

עץ תות.9 מיוחד/עץ בולט

מכנף נאה.10 מיוחד/עץ בולט

שדרת עצי זית.11 מיוחד/עץ בולט

עץ חרוב.12 מיוחד/עץ בולט

שני עצי שיזף.13 מיוחד/עץ בולט

קינון סנונית מערות.14 אתר קינון

עבקנה שכיח.15 בור מים

עץ חרוב.16 מיוחד/עץ בולט

סיגלון.17 מיוחד/עץ בולט

עצי זית.18 מיוחד/עץ בולט

מעביר מים ארוך עם קינון סנונית מערות ואוכלוסית עטלפי פירות.19 אתר יונקים

עץ ברוש וחישת קנים.20 אתר קינון

עץ אשל.21 מיוחד/עץ בולט

עץ חרוב.22 מיוחד/עץ בולט

עלים ופלפלון רך-אשחר רחב.23 מיוחד/עץ בולט
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  

13מורד נחל שלווה

:מספר אתר
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

מורד נחל שלווה
:מספר אתר

13

זוחלים

לא בסיכון  Mabuya vittataחומט פסים
לא בסיכון Laudakia stellioחרדון מצוי

יונקים

לא בסיכון Rousettus aegyptiacusעטלף פירות
לא בסיכון Erinaceus concolorקיפוד מצוי

עופות

חורף מצוי Erithacus rubeculaאדום חזה
לא בסיכון Bubulcus ibisאנפית בקר
לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי

חולפת וחורפת מצויה Tringa ochropusכנף-ביצנית שחורת
חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור

בסיכון נמוך Upupa epopsדוכיפת
לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
(פולש)לא בסיכון  Psittacula krameriדררה

חולף לא שכיח Luscinia megarhynchosזמיר הירדן
חולף מצוי Luscinia lusciniaזמיר מנומר

חולפת וחורפת מצויה Alauda arvensisזרעית השדה
בסיכון נמוך Alectoris chukarחוגלת סלעים
בסיכון נמוך Carduelis carduelisחוחית

חורפת מצויה Phoenicurus ochrurosחכלילית סלעים
חולפת מצויה Phoenicurus phoenicurusחכלילית עצים

חולף מצוי Lanius collurioגב-חנקן אדום
בסיכון נמוך Lanius nubicusחנקן נובי

לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Asio otusינשוף עצים
לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי
לא בסיכון Carduelis chlorisירקון
חורף מצוי Luscinia svecicaכחול חזה

בסיכון נמוך Burhinus oedicnemusכרוון מצוי
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן
לא בסיכון Accipiter nisusנץ מצוי
לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי
חולף מצוי Sylvia crassirostrisסבכי חורש

חולף מצוי ביותר Sylvia currucaסבכי טוחנים
חולף מצוי ביותר Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

מורד נחל שלווה
:מספר אתר

13

לא בסיכון Sylvia melanocephalaראש-סבכי שחור
לא בסיכון Apus apusסיס חומות
לא בסיכון Vanellus spinosusסיקסק

חולפת מצויה Oenanthe oenantheסלעית אירופית
לא בסיכון Cercopis dauricaסנונית מערות
לא בסיכון Hirundo rusticaסנונית רפתות
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור
לא בסיכון Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף

בסיכון נמוך Galerida cristataעפרוני מצויץ
חורף מצוי Buteo buteoעקב חורף

חולף וחורף מצוי Anthus cervinusגרון-פפיון אדום
חולף וחורף מצוי Anthus pratensisפפיון שדות

חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
לא בסיכון Corvus monedulaקאק
לא בסיכון Turdus merulaשחרור

בסיכון נמוך Halcyon smyrnensisשלדג לבן חזה
עתידו בסכנה Merops apiasterשרקרק מצוי

בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

פרפרים

לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון
לא בסיכון Lycaena thersamon omphaleכחליל החומעה
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Pontia daplidiceלבנין הרכפה
לא בסיכון Colias croceusלבנין התלתן
לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

מורד נחל שלווה

שכיחות

:מספר אתר

13

סכנת הכחדה

פולשאזדרכת מצויה1 מצוי

נפוץאזנב מצוי2

נפוץאמיתה גדולה3

נדיר למדיאספסת זעירה4

מצויארכובית הציפורים5

מוגןעלים-אשחר רחב6 תדיר

מצויגביע חלק-בר7

מצויגזיר המפרקים8

נפוץגזר זהוב9

נפוץגזר קיפח10

חסר מידעהודית/דבשה מחורצת11

מצוינחש מצויה-דלעת12

מצויהגה מצויה13

תדירורוניקה מבריקה14

חסר מידעחסונה/ושינגטוניה חוטית15

שתולזית אירופי16 תדיר

מצויחבלבל השיח17

חסר מידעמעוג בלתי מזוהה/חלמית18

נפוץחסת המצפן19

נפוץחרדל לבן20

מוגןחרוב מצוי21 תדיר

פולשטבק השיח22 נפוץ

נפוץילקוט הרועים23

מצויינבוט השדה24

חסר מידעעדין/ירבוז מבריק25

פולשירבוז שרוע26 נפוץ

נדיר למדיכוכבית חיוורת27

מצויאווז לבנה-כף28

פולשכשות השדות29 נפוץ

נפוץלחך בלוטי30

פולשלכיד הנחלים31 מצוי
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

מורד נחל שלווה

שכיחות

:מספר אתר

13

סכנת הכחדה

נפוץפר מצרית-לשון32

נפוץלשישית הצבעים33

פולשמכנף נאה34 חסר מידע

נפוץמרור הגינות35

תדירמרקולית מצויה36

נפוץנזמית לופתת37

נפוץנירית הקמה38

נפוץסביון אביבי39

פולשסולנום זיתני40 מצוי

שתולסיסם הודי41 צמח אדוםתדיר

מצויסלק מצוי42

נדירעבקנה נדיר43

מצויעבקנה שכיח44

נפוץעולש מצוי45

מצויעקרב אירופי-עוקץ46

נפוץעוקצר מצוי47

חסר מידעעשנן בלתי מזוהה48

פולשפיקוס השדרות49 חסר מידע

פולשאלה-פלפלון דמוי50 חסר מידע

פולשפלפלון רך51 חסר מידע

נפוץפרג אגסי52

נפוץפרע מסולסל53

נפוץצבר מצוי54

נפוץחתול מצויות-ציפורני55

נפוץציפורנית מצרית56

מצויצלף קוצני57

מצויקוטב מצוי58

מצויקורטם מכחיל59

פולשקייצת קנדית60 מצוי

מצוישברק דביק61

חסר מידעשועל בלתי מזוהה-שיבולת62
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

מורד נחל שלווה

שכיחות

:מספר אתר

13

סכנת הכחדה

פולשהערבה-שיטת עלי63 מצוי

תדירתולענית דוקרנית64

חסר מידעתלתן בלתי מזוהה65
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טופוגרפיה:

ריית גת סקר טבע עירוני - ק

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

      42.784 דונם.

הגעה משדרות לכיש - קניון לב
העיר .

בצמוד לשדרות לכיש מול בניין
העירייה.

שטח:
מיקום:

שטח מישורי עם ערוץ נחל במרכזו.

גן ציבורי אינטנסיבי עם נחל העובר בתוכו.

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך:
גן ציבורי, מדשאות, מתקני שעשועים ופינות ישיבה.בתי ספר: משואה, בן צבי ורשב"י ותיכון שלאון.

רק פ"ז ר מספר           14פא את

מפגעים:
לא נמצאו מפגעים באתר.

האתר מקושר לאתר 13 ע"י
מעביר מים קטן.

ריות: קישו
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640

353

35

צומח:

סקר טבע עירוני - קריית גת

מינים אדומים:

גינון עירוני המשלב מדשאה וחורשה. בערוץ הנחל יש מים רוב חודשי השנה ולכן מתקיימת בו צמחייה המאפיינת אזורים לחים.

גינה ציבורית ללא צומח ערכי ולכן עיקר המינים בה הם מינים
כוללנים ומלווי אדם.

מיני דגל:
לא נצפו באתר.

המלצות:
מומלץ לשתול צומח רב שכבתי באתר הכולל צומח מעוצה, שיחיות וצומח עשבוני מקומי.

פארק פ"ז

לא נצפו באתר.

29/101/02/9 - שטח ציבורי פתוח - פארק
מרכזי.

מיני דגל:בעלי חיים:
דוכיפת.

אתר מספר           14

שטח האתר ייעודי קרקע ב
גבול שיפוט

שטח האתר שרות ב תכניות מאו

0 1:4,500מטר110

שטח האתר תכסית ב
פארק ציבורי.
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר           14פארק פ"ז

מבט כללי

מראה נחל שלווה

דוכיפת צפרדע נחלים

פעילות בית ספרית בפארק
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  

14ז"פארק פ

:מספר אתר

פתח מובל סגור.1 נקודת עניין אחרת
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

ז"פארק פ
:מספר אתר

14

חיים-דו

בסיכון נמוך Rana levantinaצפרדע נחלים

עופות

לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי

בסיכון נמוך Upupa epopsדוכיפת
לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
(פולש)לא בסיכון  Psittacula krameriדררה
חולף מצוי Lanius collurioגב-חנקן אדום
לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן
לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי

חולף מצוי ביותר Sylvia currucaסבכי טוחנים
חולף מצוי ביותר Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור

לא בסיכון Vanellus spinosusסיקסק
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור
לא בסיכון Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף

חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
לא בסיכון Turdus merulaשחרור

בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

פרפרים

לא בסיכון Laptotes pirithousכחליל האספסת
לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון
לא בסיכון Zizeeria karsandraכחליל הקוטב
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

ז"פארק פ

שכיחות

:מספר אתר

14

סכנת הכחדה

נפוץאזנב מצוי1

מצויארכובית הציפורים2

מוגןעלים-אשחר רחב3 תדיר

תדירברומית אדמונית4

חסר מידעברומית בלתי מזוהה5

נפוץברומית מאוגדת6

מצויברומית ספרדית7

נפוץגדילן מצוי8

מצויגזיר המפרקים9

מצויגזיר מזיק10

נפוץגזר זהוב11

פולשדיכונדרה זוחלת12 חסר מידע

תדירורוניקה מבריקה13

נפוץזון אשון14

חסר מידענוצה חבוי-זיף15

נפוץחוח עקוד16

חסר מידעחומעה בלתי מזוהה17

פולשחלבלוב פושט18 חסר מידע

נפוץחלמית מצויה19

נפוץחסת המצפן20

חסר מידעלבן/חרדל השדה21

מצויטוריים מצויים22

נפוץיבלית מצויה23

מצויינבוט השדה24

חסר מידעעדין/ירבוז מבריק25

פולשירבוז שרוע26 נפוץ

חסר מידעלחך בלתי מזוהה27

נפוץלחך מצוי28

פולשלנטנה ססגונית29 תדיר

נפוץלפתית מצויה30

פולשמכנף נאה31 חסר מידע
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

ז"פארק פ

שכיחות

:מספר אתר

14

סכנת הכחדה

נפוץמרור הגינות32

נפוץנזמית לופתת33

חסר מידענשרן בלתי מזוהה34

תדירסיסנית הגינות35

מצויסלק מצוי36

פולשפיקוס השדרות37 חסר מידע

פולשפיקוס קדוש38 חסר מידע

פולשפלפלון רך39 חסר מידע

חסר מידעפספלון מורחב40

מצויציפורנית מקופחת41

פולשקייצת מסולסלת42 נפוץ

נפוץפרי מצוי-רב43

חסר מידעשועל בלתי מזוהה-שיבולת44

נפוץשעורת העכבר45

מצויתודרה סייגית46

תדירתולענית דוקרנית47

תדירתלתן זוחל48
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353

640

35

טופוגרפיה:

ת ת ג סקר טבע עירוני - קריי

ת: נגישו

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

      31.201 דונם.

ת רו הגעה מרחוב יהודה - שד
לכיש.

ת רו ת לכיש ושד בצמוד לשדרו
ת. ג

שטח:
מיקום:

שטח מישורי.

תוח ועזוב בלב העיר עם עצים פזורים. שטח מישורי פ

ת חינוך: ת קהל:מוסדו ת קליט תיו תש
ת מפי ת" תי ספר: אפרים בן דוד, משואה, בן צבי, רשב"י ו ב

תיכון שלאון. עוללים ו
ת קהל. ת לקליט תיו תש אין 

ת לכיש תר מספר           15שדרו א

מפגעים:
ר. ת לא נמצאו מפגעים בא

ר 13 ע"י ת ר מקוטע מא ת הא
כביש.

ת: קישוריו

146



640

353

35

צומח:

סקר טבע עירוני - קריית גת

מינים אדומים:

ש אינטנסיבי בחומרי הדברה. שימו תוצאה מ תר לא זוהו מינים אופייניים, כנראה כ ת. בסקר בא ת עמוקו ת קרקעו תי ש ת שטח מופר, ב

שטח מופר מאוד, ללא צומח ערכי ועל כן כולל מינים מלווי
אדם ומינים כוללנים.

מיני דגל:
תר. לא נצפו בא

המלצות:
שבייה. ת הטיפול בריסוס נגד ע שבוני מקומי ולהפסיק א ת וצומח ע שיחיו תר הכולל צומח מעוצה,  תי בא שכב תול צומח רב  ש מומלץ ל

שבייה. ת הע ת א ש בצורה ידני ש לחרמ ת הצורך, י במיד

שדרות לכיש

תר. לא נצפו בא

שטח ציבורי  .- 39/101/02/9 (2009) 
שאר מיועד שטח. כל ה תוח בחלק קטן מה פ
שרדים. תי - מגורים, מסחר ומ שכונ תוח  לפי

מיני דגל:בעלי חיים:

אתר מספר           15

ייעודי קרקע בשטח האתר
שיפוט גבול 
מגורים ג
דיור מיוחד
מסחר

תקנים הנדסיים מ
ת ציבור מבנים ומוסדו
תוח שטח ציבורי פ

ת שר דרך מאו
ת דרך מוצע

תכניות מאושרות בשטח האתר

0 1:3,000מטר70

תכסית בשטח האתר
ת ת קטנו שו תוח מופר עם חור שטח פ

תוכו. ב

ת בניה ת זכויו ת ליציר תכני  606-0319772
תכנון. תוחים - בהליך  שטחים ציבוריים פ ב

תכניות עתידיות בשטח האתר
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר           15שדרות לכיש

מראה כללי

בר גביע חלק

כחליל האפון על טוריים מצויים מרבד פריחת טוריים מצויים

נמפית חורשף על טוריים מצויים
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  

15שדרות לכיש

:מספר אתר

עץ שיזף.1 מיוחד/עץ בולט

כרם זיתים.2 מיוחד/עץ בולט

עצי זית.3 מיוחד/עץ בולט

עץ זית.4 מיוחד/עץ בולט

עצי תמר.5 מיוחד/עץ בולט

קזוארינה.6 מיוחד/עץ בולט

עץ חרוב.7 מיוחד/עץ בולט

עץ חרוב.8 מיוחד/עץ בולט
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

שדרות לכיש
:מספר אתר

15

זוחלים

לא בסיכון Laudakia stellioחרדון מצוי

עופות

חורף מצוי Erithacus rubeculaאדום חזה
לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי

בסיכון נמוך Upupa epopsדוכיפת
לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
(פולש)לא בסיכון  Psittacula krameriדררה

בסיכון נמוך Lanius nubicusחנקן נובי
לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי
לא בסיכון Carduelis chlorisירקון
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן
לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי

חולף מצוי ביותר Sylvia currucaסבכי טוחנים
חולף מצוי ביותר Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור

לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף

בסיכון נמוך Galerida cristataעפרוני מצויץ
חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

פרפרים

לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון
לא בסיכון Zizeeria karsandraכחליל הקוטב
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Pontia daplidiceלבנין הרכפה
לא בסיכון Colias croceusלבנין התלתן
לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

שדרות לכיש

שכיחות

:מספר אתר

15

סכנת הכחדה

פולשאזדרכת מצויה1 מצוי

פולשאיקליפטוס המקור2 נפוץ

מצויארכובית הציפורים3

מצויגביע חלק-בר4

נפוץצובא-דורת ארם5

חסר מידעחסונה/ושינגטוניה חוטית6

שתולזית אירופי7 תדיר

מצויתיש ארוך-זקן8

נפוץחסת המצפן9

מצויטוריים מצויים10

מצויינבוט השדה11

חסר מידעעדין/ירבוז מבריק12

פולשירבוז שרוע13 נפוץ

פולשכשות השדות14 נפוץ

נפוץלשישית הצבעים15

חסר מידעשעיר/סולנום שחור16

מצויעקרב אירופי-עוקץ17

פולשפיקוס השדרות18 חסר מידע

פולשקייצת קנדית19 מצוי

נפוץקנה מצוי20

מוגןשיזף מצוי21 נפוץ

פולששיטה כחלחלה22 נפוץ

פולשהערבה-שיטת עלי23 מצוי

תדירתולענית דוקרנית24
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טופוגרפיה:

ת ת ג סקר טבע עירוני - קריי

ת: נגישו

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

      30.047 דונם.

הגעה מרחוב גדעון בן יואש.

ת גדעון בן יואש. בצמוד לרחב
שטח:
מיקום:

שטח מישורי.

ת דלילה. גן ציבורי אינטנסיבי עם צמחייה מקומי

ת חינוך: ת קהל:מוסדו ת קליט תיו תש
תיבי תיכונים: גרוס ונ ת ושלום,  תי ספר: רמב"ם, הרצל ואמ ב

רחל ומספר גני ילדים.
ת ישיבה. תקני שעשועים ופינו ת, מ גן ציבורי, מדשאו

תר מספר           16רחוב מיכה א

מפגעים:
תר. לא נמצאו מפגעים בא

תרים ת לא אין קישוריו
אחרים.

ת: קישוריו
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צומח:

סקר טבע עירוני - קריית גת

מינים אדומים:

גינון עירוני המשלב מדשאה וחורשה.

גינה ציבורית הכוללת צומח מקומי בחלקה, עיקר המינים הם
מלווי אדם עם חדירת של מיני חורש.

מיני דגל:
לא נצפו באתר.

המלצות:
מומלץ לשתול צומח רב שכבתי באתר הכולל צומח מעוצה, שיחיות וצומח עשבוני מקומי.

רחוב מיכה

לא נצפו באתר.

פארק השופטים, שטח ציבורי פתוח רובעי
שנקבע בתכנית 5/49/9.

מיני דגל:בעלי חיים:
חרדון מצוי ותור מצוי.

אתר מספר           16

ייעודי קרקע בשטח האתר
גבול שיפוט
דיור מיוחד

מבנים ומוסדות ציבור
שטח ציבורי פתוח
מבנה  ציבור מיוחד

תכניות מאושרות בשטח האתר

0 1:3,000מטר70

תכסית בשטח האתר
גן ציבורי.

606-0319772 תכנית ליצירת זכויות בניה
בשטחים ציבוריים פתוחים - בהליך תכנון.

תכניות עתידיות בשטח האתר
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר           16רחוב מיכה

מבט כללי על הגינה

מראה כללי

חרדון מצוי נחליאלי לבן

מראה כללי
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  

16רחוב מיכה

:מספר אתר

עצי אשל.1 מיוחד/עץ בולט

עצי זית וחרובים.2 מיוחד/עץ בולט

עץ אשל וחרוב.3 מיוחד/עץ בולט

כרם זיתים.4 מיוחד/עץ בולט
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

רחוב מיכה
:מספר אתר

16

זוחלים

לא בסיכון Laudakia stellioחרדון מצוי

עופות

חורף מצוי Erithacus rubeculaאדום חזה
לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף

בסיכון נמוך Upupa epopsדוכיפת
לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
(פולש)לא בסיכון  Psittacula krameriדררה

חורפת מצויה Phoenicurus ochrurosחכלילית סלעים
חולפת מצויה Phoenicurus phoenicurusחכלילית עצים

בסיכון נמוך Lanius nubicusחנקן נובי
לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן
לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי

חולף מצוי ביותר Sylvia currucaסבכי טוחנים
חולף מצוי ביותר Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור

לא בסיכון Sylvia melanocephalaראש-סבכי שחור
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור
לא בסיכון Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף

חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
לא בסיכון Turdus merulaשחרור

בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

פרפרים

לא בסיכון Laptotes pirithousכחליל האספסת
לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Pontia daplidiceלבנין הרכפה
לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

רחוב מיכה

שכיחות

:מספר אתר

16

סכנת הכחדה

מצויארכובית הציפורים1

חסר מידעברומית גדולה2

נפוץגומא הפקעים3

פולשדגנה הודית4 חסר מידע

נפוץדגנין מצוי5

מצוינחש מצויה-דלעת6

מצויהגה מצויה7

חסר מידעחסונה/ושינגטוניה חוטית8

חסר מידעחלבלוב זוחל9

חסר מידעמעוג בלתי מזוהה/חלמית10

נפוץחסת המצפן11

פולשינבוט המסקיטו12 חסר מידע

מצויינבוט השדה13

חסר מידעעדין/ירבוז מבריק14

פולשירבוז שרוע15 נפוץ

פולשכשות השדות16 נפוץ

נפוץלחך מצוי17

פולשלנטנה ססגונית18 תדיר

נפוץלשישית הצבעים19

תדירסיסנית הגינות20

מצויעקרב אירופי-עוקץ21

פולשאלה-פלפלון דמוי22 חסר מידע

חסר מידעפספלון מורחב23

מצויצלף קוצני24

מצויקוטב מצוי25

מצוירגלת הגינה26

פולששיטה כחלחלה27 נפוץ

פולשהערבה-שיטת עלי28 מצוי

תדירתולענית דוקרנית29

תדירתלתן זוחל30
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35

טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - קריית גת

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

      63.769 דונם.

לאורך רחוב גאון הירדן.

במקביל לרחוב גאון הירדן.
שטח:
מיקום:

שטח מישורי.

טיילת עם ציר ירוק בעל צמחייה מקומית.

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך:
בתי ספר: דוד אליעזר, מנחם בגין, ת"ת ובנ"י גור, בית יוכבד

חסידי גור, תיכון חדש ומספר גני ילדים.
טיילת ארוכה עם פינות ישיבה ומתקני שעשועים לאורכה.

גינה קטנה עם מתקני שעשועים נמצאת בחלק הדרומי.

אתר מספר           17טיילת כנען

מפגעים:
לא נמצאו מפגעים באתר.

האתר מקוטע ע"י כביש
מאתר 20.

ריות: קישו
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35

צומח:

סקר טבע עירוני - קריית גת

מינים אדומים:

מיוחד של גינון עירוני. רצועה ארוכה ב

מלווי אדם, אך מינים  ר ה ציר ירוק עם שיחיות רבות, עיק
מינים האופייניים מחיה הרבה ישנה חדירה של  הודות לצ

לחורש.

מיני דגל:
לא נצפו באתר.

המלצות:
ר את השיחיות הנרחבות באתר. מ מלץ לש מו

טיילת כנען

לא נצפו באתר.

5/42/3 (1997) - שטח ציבורי פתוח.

מיני דגל:בעלי חיים:
צופית בוהקת, חוחית וכחליל אספסת.

אתר מספר           17

שטח האתר ייעודי קרקע ב
גבול שיפוט
מגורים א
מגורים ב
מגורים ג
מיוחד דיור 
מסחר

מוסדות ציבור מבנים ו

שטח ציבורי פתוח
מאושרת דרך 
מוצעת דרך 
משולבת דרך 

מעבר להולכי רגל
חניה פרטית

מיוחד מבנה  ציבור 

משולב בספורט שבצ 

שטח האתר שרות ב תכניות מאו

0 1:15,000מטר200

שטח האתר תכסית ב
טיילת עם ציר ירוק.

606-0319772 תכנית ליצירת זכויות בניה
בשטחים ציבוריים פתוחים - בהליך תכנון.

שטח האתר תכניות עתידיות ב
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר           17טיילת כנען

מבט כללי על הטיילת

אדום חזה

צופית בוהקת ורוקניה מבריקה

מראה כללי
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  

17טיילת כנען

:מספר אתר

חנק מחודד.1 יחודי/צמח נדיר

שחיית אלת מסטיק ועופרית הכף.2 אתר קינון

תמרים.3 מיוחד/עץ בולט

תמר זיתים ורימון.4 בוסתן

מיש דרומי.5 מיוחד/עץ בולט
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

טיילת כנען
:מספר אתר

17

זוחלים

לא בסיכון Laudakia stellioחרדון מצוי
לא בסיכון Lacerta laevis laevisלטאה זריזה

עופות

חורף מצוי Erithacus rubeculaאדום חזה
לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי
חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור

בסיכון נמוך Upupa epopsדוכיפת
לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
(פולש)לא בסיכון  Psittacula krameriדררה

חולף לא שכיח Luscinia megarhynchosזמיר הירדן
חולף מצוי Luscinia lusciniaזמיר מנומר

בסיכון נמוך Carduelis carduelisחוחית
חולפת מצויה Phoenicurus phoenicurusחכלילית עצים

לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי
לא בסיכון Carduelis chlorisירקון
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן
לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי

חולף מצוי ביותר Sylvia currucaסבכי טוחנים
חולף מצוי ביותר Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור

לא בסיכון Sylvia melanocephalaראש-סבכי שחור
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף

לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
לא בסיכון Turdus merulaשחרור

בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

פרפרים

לא בסיכון Laptotes pirithousכחליל האספסת
לא בסיכון Zizeeria karsandraכחליל הקוטב
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

טיילת כנען
:מספר אתר

17

לא בסיכון Vanessa atalantaנימפית הסרפד
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

טיילת כנען

שכיחות

:מספר אתר

17

סכנת הכחדה

נפוץאזנב מצוי1

נפוץאלת המסטיק2

נפוץאספסת מצויה3

מצויארכובית הציפורים4

נפוץגדילן מצוי5

נפוץגומא הפקעים6

מצויגזיר המפרקים7

חסר מידעהודית/דבשה מחורצת8

חסר מידעדוחן בלתי מזוהה9

נפוץצובא-דורת ארם10

מצוידחנית השלחין11

תדירורוניקה מבריקה12

חסר מידעחסונה/ושינגטוניה חוטית13

נפוץזון אשון14

חסר מידענוצה חבוי-זיף15

חסר מידעחלבלוב זוחל16

נפוץחלבלוב מצוי17

פולשחלבלוב נטוי18 תדיר

פולשחלבלוב פושט19 חסר מידע

חסר מידעמעוג בלתי מזוהה/חלמית20

תדירחנק מחודד21

חסר מידערותמית/חסת המצפן22

נפוץילקוט הרועים23

חסר מידעעדין/ירבוז מבריק24

חסר מידעקרנונית בלתי מזוהה/כוכבית25

נפוץאווז האשפות-כף26

תדיראווז הגינות-כף27

חסר מידעלחך בלתי מזוהה28

פולשלנטנה ססגונית29 תדיר

נפוץמרור הגינות30

נפוץנזמית לופתת31
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

טיילת כנען

שכיחות

:מספר אתר

17

סכנת הכחדה

נפוץסביון אביבי32

נדיר למדיסביון פשוט33

פולשסולנום זיתני34 מצוי

תדירסיסנית הגינות35

מצויסלק מצוי36

נפוץעולש מצוי37

חסר מידעציפורנית בלתי מזוהה38

מצויצמרנית הסלעים39

חסר מידעקנדית/קייצת מסולסלת40

פולשקייצת קנדית41 מצוי

מצוירגלת הגינה42

חסר מידעשועל בלתי מזוהה-שיבולת43

פולששיטה כחלחלה44 נפוץ

פולשהערבה-שיטת עלי45 מצוי

מצויתודרה מעובה46

תדירתלתן זוחל47
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צה"לצה"ל אגוזאגוז

מלכי ישראל

מלכי ישראל

גלית
המר

גלית
המר

הדרוםהדרום

353

640

35

טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - קריית גת

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

     123.039 דונם.

הגעה מכל הרחוב היוצאים
מערבה מרחוב אדוריים.

פון לדרך ממזרח לכביש 35 ומצ
הדרום.

שטח:
מיקום:

שטח מישורי.

טיילת עם צמחייה רב שכבתית של צומח מקומי רב. אתר
פות רבים. ייחודי לעו

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך:
פר גני ילדים. פר: דוד אליעזר ומנחם בגין ומס פינותבתי ס פינות צל מתחת לעצים, ו טיילת ארוכה עם מדשאות, 

ישיבה.

אתר מספר           18טיילת המלך חסן השני

מפגעים:
פגעים באתר. לא נמצאו מ

פוני האתר מקושר בגבולו הצ
לאתר 11. בגבולו הדרום

מזרחי הוא מקוטע ע"י כביש
מאתר 24 ובגבולו הדרומי
מקוטע ע"י כביש מאתר 23.

ריות: קישו
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640

353

35

צומח:

סקר טבע עירוני - קריית גת

מינים אדומים:

רצועת חיץ ארוכה הכוללת גינון עירוני בין העיר לכביש 40.

טיילת עם צומח ערכי רב ומושך ציפורים, אתר נהדר למגוון
מיני עופות, בעיקר בעונות הנדידה, אז ניתן לראות מאות
פרטים של ציפורים בנדידה. עיקר המינים אופייניים לחורש

ולשטחים פתוחים.

מיני דגל:
עירית נבובה.

המלצות:
מומלץ לשמר את הצומח הרב שכבתי באתר ולהקים חלקה של מיני צומח עשבוניים ייחודיים לעיר בטיילת.

טיילת המלך חסן השני

לא נצפו באתר.

15/101/02/9 - שטח ציבורי פתוח.

מיני דגל:בעלי חיים:
בזבוז אירופי, חוחית ותור מצוי.

אתר מספר           18

ר ייעודי קרקע בשטח האת
גבול שיפוט
מגורים
מגורים א
מגורים ב
מגורים ג
דיור מיוחד
מסחר

מבנים ומוסדות ציבור
שטח ציבורי פתוח
מרכז תחבורה
דרך מאושרת
דרך מוצעת
דרך משולבת

מעבר להולכי רגל

חניה פרטית
שמורת רכבת

שבצ משולב בספורט

ר תכניות מאושרות בשטח האת

0 1:13,500מטר200

ר תכסית בשטח האת
טיילת עם מדשאות וחורשות.

606-0319772 תכנית ליצירת זכויות בניה
בשטחים ציבוריים פתוחים - בהליך תכנון.

ר תכניות עתידיות בשטח האת
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר           18טיילת המלך חסן השני

מבט כללי על הטיילת

זוג תורים מצויים

דרור ספרדי מראה כללי

ניזמית לופטת
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  

18טיילת המלך חסן השני

:מספר אתר

עצי חרוב.1 מיוחד/עץ בולט

ריכוז אלה אטלנטית.2 יחודי/צמח נדיר

שחיית אלת מסטיק ועצי אלה משני המינים.3 מיוחד/עץ בולט

זיתים ותותים.4 מיוחד/עץ בולט

.אתר חשוב למיני נודדים בסתיו שפע של ציפורי שיר.5 אתר צפרות

לאורך הטיילת-ירקונים ותורים מצויים , בזבוזים אירופים, קינון חוחיות.6 אתר קינון

ריכוז קקטוסים ועירית נבובה.7 יחודי/צמח נדיר

ישראלית-אלה ארץ.8 מיוחד/עץ בולט
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

טיילת המלך חסן השני
:מספר אתר

18

חיים-דו

בסכנת הכחדה Bufo viridisקרפדה ירוקה

זוחלים

לא בסיכון Laudakia stellioחרדון מצוי
לא בסיכון Hemidactylus turcicusשממית בתים

עופות

חורף מצוי Erithacus rubeculaאדום חזה
לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי
חסר מידע Serinus serinusבזבוז אירופי
לא בסיכון Emberiza calandraגיבתון עפרוני
חולף מצוי Saxicola rubetraגרון-דוחל חום
חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור

בסיכון נמוך Upupa epopsדוכיפת
חורפת מצויה Milvus migransדיה שחורה

לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
לא בסיכון Passer hispaniolensisדרור ספרדי
(פולש)לא בסיכון  Psittacula krameriדררה

חולף לא שכיח Luscinia megarhynchosזמיר הירדן
חולף מצוי Luscinia lusciniaזמיר מנומר

בסיכון נמוך Alectoris chukarחוגלת סלעים
בסיכון נמוך Carduelis carduelisחוחית

לא בסיכון Muscicapa striataחטפית אפורה
חולפת לא שכיחה Ficedula albicollisעורף-חטפית לבנת

לא בסיכון Terathopius ecaudatusחיוויאי הנחשים
חורפת מצויה Phoenicurus ochrurosחכלילית סלעים
חולפת מצויה Phoenicurus phoenicurusחכלילית עצים

חולף מצוי Lanius collurioגב-חנקן אדום
בסיכון נמוך Lanius nubicusחנקן נובי
בסיכון נמוך Delichon urbicumטסית בתים

לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי
לא בסיכון Carduelis chlorisירקון
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן
חולף מצוי Motacilla flavaנחליאלי צהוב
לא בסיכון Accipiter nisusנץ מצוי
לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

טיילת המלך חסן השני
:מספר אתר

18

חולף מצוי Sylvia crassirostrisסבכי חורש
חולף מצוי ביותר Sylvia currucaסבכי טוחנים
חולף מצוי ביותר Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור

לא בסיכון Sylvia melanocephalaראש-סבכי שחור
חולף לא שכיח Jynx torquillaסבראש

לא בסיכון Apus apusסיס חומות
לא בסיכון Vanellus spinosusסיקסק

בסיכון נמוך Oenanthe hispanicaסלעית קיץ
לא בסיכון Cercopis dauricaסנונית מערות
לא בסיכון Hirundo rusticaסנונית רפתות
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור
לא בסיכון Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור
חולף מצוי Hieraaetus pennatusעיט גמדי

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף

חולפת לא שכיחה Phylloscopus sibilatrixעלווית ירוקה
חולפת מצויה Phylloscopus orientalisבטן-עלווית לבנת

בסיכון נמוך Galerida cristataעפרוני מצויץ
בסיכון נמוך Buteo rufinusעקב עיטי

חולף וחורף מצוי Anthus cervinusגרון-פפיון אדום
חולף מצוי Anthus trivialisפפיון עצים

חולף וחורף מצוי Anthus pratensisפפיון שדות
חורף לא שכיח Fringilla montifringillaפרוש הרים

חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
לא בסיכון Vanellus vanellusקוקיה מצויצת
חורף מצוי Turdus philomelosקיכלי רונן
לא בסיכון Turdus merulaשחרור
לא בסיכון Iduna pallidaשיחנית קטנה

בסיכון נמוך Halcyon smyrnensisשלדג לבן חזה
עתידו בסכנה Merops apiasterשרקרק מצוי

בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון
חולף מצוי Caprimulgus europaeusתחמס אירופי

בסיכון נמוך Carduelis cannabinaתפוחית מצויה

פרפרים

מין נודד מזדמן Danaus chrysippusדנאית תפוח סדום
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

טיילת המלך חסן השני
:מספר אתר

18

לא בסיכון Laptotes pirithousכחליל האספסת
לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון
לא בסיכון Lycaena thersamon omphaleכחליל החומעה
לא בסיכון Zizeeria karsandraכחליל הקוטב
לא בסיכון Colotis faustaלבנין הצלף
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Colias croceusלבנין התלתן
לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
לא בסיכון Vanessa atalantaנימפית הסרפד
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

טיילת המלך חסן השני

שכיחות

:מספר אתר

18

סכנת הכחדה

נפוץאזנב מצוי1

מוגןאלה אטלנטית2 מצוי

מוגןישראלית-אלה ארץ3 נפוץ

נפוץאלת המסטיק4

נפוץגדילן מצוי5

נפוץעלים-גזיר צר6

חסר מידעהודית/דבשה מחורצת7

מצוידחנית השלחין8

תדירורוניקה מבריקה9

תדירעקרב שיכני-זנב10

נפוץחלבלוב מצוי11

נדיר מאודאונות-חלמית חדת12

פולשחמציץ נטוי13 מצוי

מוגןחרוב מצוי14 תדיר

מצויטופח גדול15

מצויטוריים מצויים16

נפוץילקוט הרועים17

פולשינבוט המסקיטו18 חסר מידע

מצויכרבולת מצויה19

חסר מידעלחך בלתי מזוהה20

נפוץחסידה חלמיתי-מקור21

נפוץמרור הגינות22

תדירמרקולית מצויה23

נפוץנזמית לופתת24

נפוץקרנית-ניסנית דו25

נפוץסביון אביבי26

נדיר למדיסביון פשוט27

תדירסיסנית הגינות28

מצויסלק מצוי29

נפוץעוקצר מצוי30

תדירעירית נבובה31
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

טיילת המלך חסן השני

שכיחות

:מספר אתר

18

סכנת הכחדה

מצויציפורנית מקופחת32

מצויצמרנית הסלעים33

פולשקייצת מסולסלת34 נפוץ

פולשקייצת קנדית35 מצוי

מצוישברק שעיר36

חסר מידעשועל בלתי מזוהה-שיבולת37

פולשהערבה-שיטת עלי38 מצוי

מצוישלח ספרדי39

נפוץשעורת העכבר40

חסר מידעתלתן בלתי מזוהה41
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שראל מלכי י
שראל מלכי י

353

640

35

טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - קריית גת

שות: נגי

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

       9.475 דונם.

הגעה מרחוב החידקל.

בצמוד לרחוב חידקל.
שטח:
מיקום:

שורי. שטח מי

שיכונים, ללא צמחייה רבה. שטח קטן בין 

שתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך: ת
בתי ספר: דוד אליעזר, מנחם בגין, ת"ת ובנ"י גור ובית יוכבד

חסידי גור  ומספר גני ילדים.
שתיות לקליטת קהל. אין ת

אתר מספר           19רחוב חידקל

מפגעים:
לא נמצאו מפגעים באתר.

שוריות לאתרים אין קי
אחרים.

שוריות: קי
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640

353

35

צומח:

ת ת ג סקר טבע עירוני - קריי

מינים אדומים:

מיוחדים. מצאים  מ מעזבה, ללא  מחיית  של צ שות נטועות ופסיפס צר  שלב חור מ שוליים ה אזור 

מחייה ערכית ובתי גידול מבנים, ללא צ מופר בין  שטח 
מלווי אדם וכוללנים. מינים  מינים הם  מיוחדים, עיקר ה

מיני דגל:
לא נצפו באתר.

ת: המלצו
מלצות ספציפיות לאתר. אין ה

רחוב חידקל

לא נצפו באתר.

מיועד 5/42/3 (1997) - כלל האתר 
מגורים. לפיתוח עירוני  - דרכים ו

מיני דגל:בעלי חיים:
דוכיפת וצופית.

תר מספר           19 א

תר ייעודי קרקע בשטח הא
שיפוט גבול 
מגורים ג

מוסדות ציבור מבנים ו
שטח ציבורי פתוח
רת ש מאו דרך 
מוצעת דרך 
חניה פרטית

תר ת בשטח הא ת מאושרו תכניו

0 1:3,500מטר80

תר ת בשטח הא תכסי
מופר . שטח ציבורי 
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר           19רחוב חידקל

מבט כללי

פשוש

דרור בית מתרחץ אשחר רחב עלים

מיינה מצויה
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  

19רחוב חידקל

:מספר אתר

עלים-אשחרים רחבי.1 מיוחד/עץ בולט
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

רחוב חידקל
:מספר אתר

19

זוחלים

לא בסיכון Laudakia stellioחרדון מצוי

עופות

לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
(פולש)לא בסיכון  Psittacula krameriדררה
חולף מצוי Luscinia lusciniaזמיר מנומר

חולפת מצויה Phoenicurus phoenicurusחכלילית עצים
לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן
לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי

חולף מצוי ביותר Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
לא בסיכון Turdus merulaשחרור

בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

פרפרים

לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

רחוב חידקל

שכיחות

:מספר אתר

19

סכנת הכחדה

נפוץארכובית שבטבטית1

מוגןעלים-אשחר רחב2 תדיר

מצויברומית ספרדית3

נפוץגדילן מצוי4

מצוידבקה זיפנית5

נפוץצובא-דורת ארם6

מצויהגה מצויה7

חסר מידעחסונה/ושינגטוניה חוטית8

חסר מידעלבן/חרדל השדה9

חסר מידעקרנונית בלתי מזוהה/כוכבית10

נפוץלפתית מצויה11

נפוץמרור הגינות12

נפוץנזמית לופתת13

נדיר למדיסביון פשוט14

תדירסיסנית הגינות15

מצויסלק מצוי16

פולשאלה-פלפלון דמוי17 חסר מידע

נפוץקנה מצוי18

פולששיטה כחלחלה19 נפוץ
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צה"לצה"ל

אגוזאגוז

מלכי ישראל
מלכי ישראל

353

640

35

טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - קריית גת

שות: נגי

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

      29.676 דונם.

הגעה משדרות מלכי ישראל -
ישפרו סנטר.

בצמוד לשדרות מלכי ישראל
ושדרות צה"ל.

שטח:
מיקום:

שטח מישורי.

גינה קטנה עם צמחייה רב שכבתית, ללא צומח מקומי רב.

שתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך: ת
בתי ספר: יד יצחק, דוד אליעזר ושחפים, תיכון מקיף ע"ש אריה

מאיר ומספר גני ילדים.
גן ציבורי, מדשאות, מתקני שעשועים ופינות ישיבה.

אתר מספר           20שדרות צה"ל

מפגעים:
לא נמצאו מפגעים באתר.

האתר מקוטע ע"י כביש
מאתר 17 ומאתר 21.

שוריות: קי
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640

353

35

צומח:

ת ת ג סקר טבע עירוני - קריי

מינים אדומים:

שיחיות). שאה ו גינון עירוני אינטנסיבי (בעיקר מד

גינה ציבורית עם צומח מקומי מועט, עיקר המינים הם מלווי
אדם וכוללנים.

מיני דגל:
לא נצפו באתר.

ת: המלצו
שבוניים בפארק. של מיני צומח ע שכבתי באתר ולהקים חלקה  שמר את הצומח הרב  מומלץ ל

ת צה"ל שדרו

לא נצפו באתר.

שטח ציבורי פארק מעפילי האגוז - מוגדר כ
פתוח בתכנית 30/101/02/9.

מיני דגל:בעלי חיים:
דוכיפת וצופית.

תר מספר           20 א

תר ייעודי קרקע בשטח הא
שיפוט גבול 
דיור מיוחד

מבנים ומוסדות ציבור
שטח ציבורי פתוח

דרך מוצעת
מעבר להולכי רגל

תר ת בשטח הא ת מאושרו תכניו

0 1:2,500מטר60

תר ת בשטח הא תכסי
גינה ציבורית.

606-0319772 תכנית ליצירת זכויות בניה
שטחים ציבוריים פתוחים - בהליך תכנון. ב

תר ת בשטח הא תידיו ת ע תכניו
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סקר טבע עירוני - קריית גת
שדרות צה"ל
אתר מספר           20שדרות צה"ל

מבט כללי

כחליל האספסת

צוצלת מראה כללי

ורדים תרבותיים
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  

20שדרות צהל

:מספר אתר

עצי זית.1 מיוחד/עץ בולט

שחיית אלת מסטיק.2 יחודי/צמח נדיר

שחייה מושכת ציפורים ואתר קינון עירוני.3 אתר קינון

פסל.4 נקודת עניין אחרת

פסל כיסא.5 נקודת עניין אחרת

עץ תות.6 מיוחד/עץ בולט
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

ל"שדרות צה
:מספר אתר

20

זוחלים

לא בסיכון Lacerta laevis laevisלטאה זריזה

עופות

חורף מצוי Erithacus rubeculaאדום חזה
לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי

בסיכון נמוך Upupa epopsדוכיפת
לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
(פולש)לא בסיכון  Psittacula krameriדררה

בסיכון נמוך Carduelis carduelisחוחית
חורפת מצויה Phoenicurus ochrurosחכלילית סלעים

בסיכון נמוך Lanius nubicusחנקן נובי
לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי
לא בסיכון Carduelis chlorisירקון
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן

חולף מצוי ביותר Sylvia currucaסבכי טוחנים
חולף מצוי ביותר Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור

לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור
לא בסיכון Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף

לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
לא בסיכון Turdus merulaשחרור

בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

פרפרים

לא בסיכון Laptotes pirithousכחליל האספסת
לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון
לא בסיכון Zizeeria karsandraכחליל הקוטב
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Pontia daplidiceלבנין הרכפה
לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
לא בסיכון Vanessa atalantaנימפית הסרפד
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

ל"שדרות צה

שכיחות

:מספר אתר

20

סכנת הכחדה

נפוץאזנב מצוי1

חסר מידעדורית בלתי מזוהה/אפזרית2

מצויארכובית הציפורים3

נפוץגדילן מצוי4

מצויגזיר המפרקים5

מצוידבשה הודית6

נפוץדגנין מצוי7

פולששן שעיר-דו8 מצוי

תדירורוניקה מבריקה9

נפוץזון אשון10

פולשחלבלוב נטוי11 תדיר

מצויטוריים מצויים12

נפוץיבלית מצויה13

נפוץילקוט הרועים14

חסר מידעשרוע/ירבוז יווני15

חסר מידעעדין/ירבוז מבריק16

חסר מידעלחך בלתי מזוהה17

פולשלכיד הנחלים18 מצוי

נפוץחסידה חלמיתי-מקור19

נפוץמרור הגינות20

נפוץמשערת זהובה21

נפוץקרנית-ניסנית דו22

חופי ישראל וסיני23 נפוץסביון יפו

נדיר למדיסגינה זעירה24

מצויסלק מצוי25

מצויציפורנית מקופחת26

תדירקרסולה מכונפת27

נפוץשעורת העכבר28

תדירתלתן אלכסנדרוני29

חסר מידעתלתן בלתי מזוהה30

תדירתלתן זוחל31
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ראל מלכי יש
ראל מלכי יש

אגוזאגוז

353

640

35

טופוגרפיה:

סקר טבע עירוני - קריית גת

נגישות:

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

      55.502 דונם.

ראל - ת מלכי יש הגעה משדרו
ר. ישפרו סנט

ת אדוריים רחובו בצמוד ל
ת. וקממיו

שטח:
מיקום:

שטח מישורי.

ת עם צומח מקומי. גינה ציבורי

תשתיות קליטת קהל:מוסדות חינוך:
ריה תיכון מקיף ע"ש א תי ספר: יד יצחק, דוד אליעזר ושחפים,  ב

ר ומספר גני ילדים. מאי
ת ישיבה. חניה ופינו

אתר מספר           21כיכר אגוז

מפגעים:
ר. ת לא נמצאו מפגעים בא

ר מקוטע ע"י כביש ת הא
ר 20. ת מא

ריות: קישו
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640

353

35

צומח:

סקר טבע עירוני - קריית גת

מינים אדומים:

סיבי. במזרח השטח, אזור מעזבה. בחלקו המערבי של השטח, גינון עירוני אינטנ

גינה ציבורית עם עצים בצפיפות בינונית ושטח בור בצידה,
עיקר המינים הם מלווי אדם וכוללנים, עם חדירה של מינים
האופייניים לחורש, הודות לצמחיה באתר ומינים אופייניים
סקר תועדה לשטחים פתוחים, הודות לשטח הבור. בשנת ה

סייה יפה של לבנין משויש באתר. אוכלו

מיני דגל:
קרדריה מצויה.

המלצות:
ס נגד סו סיק את הטיפול ברי מומלץ לשמר את הצומח הרב שכבתי באתר, להקים חלקה של מיני צומח עשבוניים בפארק ולהפ

עשבייה. במידת הצורך, יש לחרמש בצורה ידנית את העשבייה.

כיכר אגוז

לא נצפו באתר.

מוגדר כשטח ציבורי פתוח  וכאתר למתקן
סי בתכנית 30/101/02/9. הנד

מיני דגל:בעלי חיים:
חוחית, עפרוני מצויץ ולבנין משויש.

אתר מספר           21

שטח האתר ייעודי קרקע ב
גבול שיפוט
מגורים ב
דיור מיוחד
סחר מ

שטח ציבורי פתוח
דרך מאושרת
דרך מוצעת

מעבר להולכי רגל
ספורט שבצ משולב ב

שטח האתר שרות ב תכניות מאו

0 1:4,000מטר100

שטח האתר תכסית ב
גינה ציבורית, במזרחו שטח פתוח מופר.

606-0319772 תכנית ליצירת זכויות בניה
בשטחים ציבוריים פתוחים - בהליך תכנון.

שטח האתר תכניות עתידיות ב
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר           21כיכר אגוז

מבט כללי

סביון פשוט

חלמית מצויה חוחית

לבנין משויש
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  

21כיכר אגוז

:מספר אתר

אתר פרפרים.1 ריכוז חרקים

עצי זית.2 מיוחד/עץ בולט

קינון חוחית בלב העיר.3 אתר קינון
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

כיכר אגוז
:מספר אתר

21

זוחלים

לא בסיכון Laudakia stellioחרדון מצוי

עופות

חורף מצוי Erithacus rubeculaאדום חזה
לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי
חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור

בסיכון נמוך Upupa epopsדוכיפת
לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
(פולש)לא בסיכון  Psittacula krameriדררה

בסיכון נמוך Carduelis carduelisחוחית
חולף מצוי Lanius collurioגב-חנקן אדום

בסיכון נמוך Lanius nubicusחנקן נובי
לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי
לא בסיכון Carduelis chlorisירקון
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן
לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי

חולף מצוי ביותר Sylvia currucaסבכי טוחנים
חולף מצוי ביותר Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור

לא בסיכון Hirundo rusticaסנונית רפתות
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור
לא בסיכון Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף
חולפת מצויה Phylloscopus orientalisבטן-עלווית לבנת

בסיכון נמוך Galerida cristataעפרוני מצויץ
חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
לא בסיכון Turdus merulaשחרור

בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

פרפרים

לא בסיכון Laptotes pirithousכחליל האספסת
לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

כיכר אגוז
:מספר אתר

21

לא בסיכון Azanus jesousכחליל הינבוט
לא בסיכון Zizeeria karsandraכחליל הקוטב
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Pontia daplidiceלבנין הרכפה
לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף

192



רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

כיכר אגוז

שכיחות

:מספר אתר

21

סכנת הכחדה

נפוץאספסת מצויה1

נדיר למדיארכובית צפופה2

נפוץגדילן מצוי3

חסר מידעהודית/דבשה מחורצת4

נפוץחוח עקוד5

נפוץחלמית מצויה6

נפוץחרדל לבן7

נפוץחרצית עטורה8

מצויטוריים מצויים9

מצויינבוט השדה10

מצויאווז לבנה-כף11

חסר מידעלחך בלתי מזוהה12

נפוץחסידה חלמיתי-מקור13

נפוץמרור הגינות14

נפוץנזמית לופתת15

נדיר למדיסביון פשוט16

תדירסיסנית הגינות17

מצויסלק מצוי18

נפוץקרדריה מצויה19

חסר מידעשועל בלתי מזוהה-שיבולת20

חסר מידעתלתן בלתי מזוהה21
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353

640

35

טופוגרפיה:

ת ת ג סקר טבע עירוני - קריי

ת: נגישו

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

      28.195 דונם.

הגעה מרחוב הפרדס.

רחוב הפרדס. בצמוד ל
שטח:
מיקום:

שטח מישורי.

רים רבים. ת קטנה עם עצים בוג טייל

ת חינוך: ת קהל:מוסדו ת קליט תיו תש
תיכון מקיף ע"ש תי ספר: יד יצחק, משואה, שפרינצק ושחפים,  ב

אריה מאיר ומספר גני ילדים.
ת ישיבה. תקני שעשועים ופינו ת עם מ טייל

תר מספר           22רחוב הפרדס א

מפגעים:
ר. ת לא נמצאו מפגעים בא

רים ת ת לא ריו אין קישו
אחרים.

ת: קישוריו
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640

353

35

צומח:

סקר טבע עירוני - קריית גת

מינים אדומים:

רצועה צרה וארוכה, מופרת למדי, המשלבת גינון עירוני ושטחים מופרים. באתר נמצאו שני מיני עבקנה.

טיילת קטנה, עם צומח בוגר מועט ושטחים פתוחים בחלקה,
עיקר המינים הם מלווי אדם, עם חדירה של מינים אופייניים

לחורש ולשטחים פתוחים.

מיני דגל:
אספרג מנוצה, עבקנה נדיר ועבקנה שכיח.

המלצות:
מומלץ לבצע איסוף של הפסולת הרבה בשטח ולשמר את שדרות הברושים באתר.

רחוב הפרדס

לא נצפו באתר.

חלקו הצפון מערבי של האתר מיועד לשטח
ציבורי פתוח בתכנית 5/44/2 והזרוע

הדרומית מיועדת לדרך.

מיני דגל:בעלי חיים:
חוחית וחכלילית סלעים.

אתר מספר           22

ייעודי קרקע בשטח האתר
גבול שיפוט
מגורים ב
מגורים ג

מבנים ומוסדות ציבור
שטח ציבורי פתוח
דרך מאושרת
דרך משולבת

מעבר להולכי רגל

תכניות מאושרות בשטח האתר

0 1:5,000מטר125

תכסית בשטח האתר
טיילת עם יער.

606-0319772 תכנית ליצירת זכויות בניה
בשטחים ציבוריים פתוחים - בהליך תכנון.
606-0411207 - ציפוף ומגורים כולל דרך -

בהליך תכנון.

תכניות עתידיות בשטח האתר
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר           22רחוב הפרדס

מבט כללי

תור מצוי

דקל התמר חכלילית סלעים

מראה כללי
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  

22רחוב הפרדס

:מספר אתר

עבקנה שכיח.1 יחודי/צמח נדיר

עץ ברוש.2 מיוחד/עץ בולט

עץ ברוש.3 מיוחד/עץ בולט

עלים-אשחר רחב.4 מיוחד/עץ בולט

קינון תור מצוי בתוך אלביציה.5 אתר קינון

עבקנה נדיר.6 יחודי/צמח נדיר

עץ זית.7 מיוחד/עץ בולט

עץ חרוב.8 מיוחד/עץ בולט

עצי חרובים.9 מיוחד/עץ בולט

עצי זית.10 מיוחד/עץ בולט

עצי זית.11 מיוחד/עץ בולט
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

רחוב הפרדס
:מספר אתר

22

זוחלים

לא בסיכון  Mabuya vittataחומט פסים
לא בסיכון Laudakia stellioחרדון מצוי
לא בסיכון Hemidactylus turcicusשממית בתים

עופות

חורף מצוי Erithacus rubeculaאדום חזה
לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי
חסר מידע Serinus serinusבזבוז אירופי
חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור

בסיכון נמוך Upupa epopsדוכיפת
לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
(פולש)לא בסיכון  Psittacula krameriדררה
חולף מצוי Luscinia lusciniaזמיר מנומר

בסיכון נמוך Carduelis carduelisחוחית
חורפת מצויה Phoenicurus ochrurosחכלילית סלעים
חולפת מצויה Phoenicurus phoenicurusחכלילית עצים

חולף מצוי Lanius collurioגב-חנקן אדום
לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי
לא בסיכון Carduelis chlorisירקון
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן
לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי

חולף מצוי ביותר Sylvia currucaסבכי טוחנים
חולף מצוי ביותר Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור

לא בסיכון Hirundo rusticaסנונית רפתות
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף

חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
לא בסיכון Turdus merulaשחרור

בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

רחוב הפרדס
:מספר אתר

22

פרפרים

לא בסיכון Zizeeria karsandraכחליל הקוטב
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Pontia daplidiceלבנין הרכפה
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

רחוב הפרדס

שכיחות

:מספר אתר

22

סכנת הכחדה

חסר מידעאורן קנרי1

פולשאזדרכת מצויה2 מצוי

חסר מידעאספסת בלתי מזוהה3

פולשאספרג מנוצה4 חסר מידע

מוגןעלים-אשחר רחב5 תדיר

מצויברומית ספרדית6

נפוץגדילן מצוי7

מצויגזיר המפרקים8

מצוידבקה זיפנית9

פולשדודוניאה דביקה10 מצוי

חסר מידעחסונה/ושינגטוניה חוטית11

נפוץזון אשון12

שתולזית אירופי13 תדיר

חסר מידעמעוג בלתי מזוהה/חלמית14

מוגןחרוב מצוי15 תדיר

מצויטוריים מצויים16

נפוץילקוט הרועים17

מצויינבוט השדה18

חסר מידעעדין/ירבוז מבריק19

חסר מידעלחך בלתי מזוהה20

נפוץחסידה חלמיתי-מקור21

נפוץחסידה מצוי-מקור22

נפוץמרור הגינות23

נפוץסביון אביבי24

נדיר למדיסביון פשוט25

תדירסיסנית הגינות26

נדירעבקנה נדיר27

מצויעבקנה שכיח28

תדירקרסולה מכונפת29
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ראל מלכי יש
ראל מלכי יש

רום הד
רום הד

353

640

35

טופוגרפיה:

ת ת ג סקר טבע עירוני - קריי

ת: נגישו

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

      42.122 דונם.

ת הדלק סונול, תחנ הגעה מ
ר. ת לעי בכניסה הדרומי

ת לעיר. רומי מדרום לכניסה הד
שטח:
מיקום:

שטח מישורי.

ת רבה וצעירה. תי חורשה קטנה עם צמחייה רב שכב

ת חינוך: ת קהל:מוסדו ת קליט תיו תש
ר גני ילדים. שביל הליכה.תיכון מקיף ע"ש אריה מאיר ומספ

ת דרום ת ג ת קריי תר מספר           23צומ א

מפגעים:
ת. ריכוזי צמחייה פולש

ר מקוטע ע"י כביש ת הא
ר 18. כמו כן, הוא ת מא
תוחים מקוטע משטחים פ
ת רומי ע"י מסיל בגבולו הד
ת ובגבולו המערבי ע"י רכב ה

כביש 40.

ת: קישוריו
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640

353

35

צומח:

סקר טבע עירוני - קריית גת

מינים אדומים:

ת. ס ס ת ולכן לא מרו ת, מגודר ס. בדרום השטח, רצועה של הרכב ס סח או מרו ת-היער מכו ת חורשה נטועה ובה עצים מגוונים, אך 
תכן שיש ברצועה זו מינים ת מצויה ויי סורי וכלני ס  ת קנר תן היה לזהו ת ני תצפיו ת (לא נגישה). ב האזור מגודר וכולל מיני צמחייה טבעי

ספים. מיוחדים נו

תי, עיקר המינים מאפיינים חורשה קטנה, עם צומח רב שכב
ת פרפרים רבה ת  צמחייה מושכ תוחים. כמו כן, קיימ שטחים פ

תר. בא

מיני דגל:
ת מצויה. סורי וכלני ס  קנר

המלצות:
ס נגד עשבייה. סו ת הטיפול ברי סיק א ת שטח החורשה ולהפ מומלץ לשמר א

צומת קריית גת דרום

תר. לא נצפו בא

ת ייעודי קרקע ת דרום כולל ת ג ת קריי צומ
ת סגר תוח במ של דרך ושטח ציבורי פ
ת 15/101/02/9 (1988), בחיבור תכני
ת. ת ג ת של קריי ת המערביו לשכונו

מיני דגל:בעלי חיים:
סדום ולבנין משויש. תפוח  ת  דניא

אתר מספר           23

ייעודי קרקע בשטח האתר
גבול שיפוט

תכניות מאושרות בשטח האתר

0 1:5,000מטר125

תכסית בשטח האתר
תוח עם חורשה. שטח פ
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר           23צומת קריית גת דרום

מבט כללי

כלנית מצויה

פריחת קחוון על רקע העיר נימפית החורשף

דנאית תפוח סדום
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  

23צומת קריית גת דרום

:מספר אתר

כלניות.1 יחודי/צמח נדיר

שיחיית רותם המדבר ואחירותם החורש.2 יחודי/צמח נדיר

כלניות.3 יחודי/צמח נדיר

ריכוז קנרס סורי.4 יחודי/צמח נדיר

אתר פרפרים.5 ריכוז חרקים

שיזפים נטועים באזור.6 מיוחד/עץ בולט

גיאופיטים בלתי מזוהים.7 יחודי/צמח נדיר

אקליפטוסים.8 מיוחד/עץ בולט
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

צומת קריית גת דרום
:מספר אתר

23

זוחלים

לא בסיכון  Mabuya vittataחומט פסים
לא בסיכון Laudakia stellioחרדון מצוי

עופות

לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון Falco tinnunculusבז מצוי
לא בסיכון Elanus caeruleusכתף-דאה שחורת
חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור

בסיכון נמוך Upupa epopsדוכיפת
חורפת מצויה Milvus migransדיה שחורה

לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
חולף לא שכיח Luscinia megarhynchosזמיר הירדן

לא בסיכון Muscicapa striataחטפית אפורה
חולפת מצויה Phoenicurus phoenicurusחכלילית עצים

חולף מצוי Lanius collurioגב-חנקן אדום
בסיכון נמוך Lanius nubicusחנקן נובי

לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן

חולף מצוי ביותר Sylvia currucaסבכי טוחנים
לא בסיכון Sylvia communisסבכי קוצים
לא בסיכון Sylvia melanocephalaראש-סבכי שחור
לא בסיכון Vanellus spinosusסיקסק

חולפת מצויה Oenanthe isabellinaסלעית ערבות
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף

בסיכון נמוך Galerida cristataעפרוני מצויץ
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
לא בסיכון Corvus monedulaקאק
לא בסיכון Turdus merulaשחרור

בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

פרפרים

מין נודד מזדמן Danaus chrysippusדנאית תפוח סדום
לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

צומת קריית גת דרום
:מספר אתר

23

לא בסיכון Lycaena thersamon omphaleכחליל החומעה
לא בסיכון Zizeeria karsandraכחליל הקוטב
לא בסיכון Colotis faustaלבנין הצלף
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Pontia daplidiceלבנין הרכפה
לא בסיכון Colias croceusלבנין התלתן
לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
לא בסיכון Vanessa atalantaנימפית הסרפד
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

צומת קריית גת דרום

שכיחות

:מספר אתר

23

סכנת הכחדה

מוגןאחירותם החורש1 מצוי

מוגןאשל בלתי מזוהה2 חסר מידע

נפוץגזר קיפח3

מצויהגה מצויה4

חסר מידעחסונה/ושינגטוניה חוטית5

חסר מידעזמזומית בלתי מזוהה6

נפוץחוח עקוד7

פולשחלבלוב נטוי8 תדיר

פולשחמציץ נטוי9 מצוי

נפוץחרדל לבן10

נפוץיבלית מצויה11

מצויינבוט השדה12

מצויכלך מצוי13

מוגןכלנית מצויה14 נפוץ

ישראל ולבנון15 תדירישראלי-לוף ארץ

מצוילופית מצויה16

פולשלכיד הנחלים17 מצוי

נפוץמרור הגינות18

תדירנשרן מכחיל19

מצויסולנום שעיר20

מצויצמרנית הסלעים21

חסר מידעקחוון בלתי מזוהה22

פולשקייצת מסולסלת23 נפוץ

סוריה ולבנון, ישראל24 תדירקנרס סורי

מוגןרותם המדבר25 נפוץ

תדירשום קטוע26

נפוץשומר פשוט27

חסר מידעשועל בלתי מזוהה-שיבולת28

מוגןשיזף מצוי29 נפוץ

נפוץשעורת התבור30
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אגוזאגוז

הדרוםהדרום

הלוז
הלוז

התאנההתאנה

אל
שר
י י
לכ
מ

אל
שר
י י
לכ
מ

התמרים
התמרים

353

640

35

טופוגרפיה:

ת ת ג סקר טבע עירוני - קריי

ת: נגישו

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

      73.995 דונם.

פינת הגעה מדרך הדרום, 
שדרות העצמאות או מחניית

הביג.

פון לדרך הדרום. מצ
שטח:
מיקום:

שטח מישורי.

טיילת עם צומח רב, בעיקר עצים בוגרים וגבוהים.

ת חינוך: ת קהל:מוסדו ת קליט תיו תש
פר גני ילדים. פרינצק, מקיף ע"ש אריה מאיר ומס פר ש פינות ישיבה.בית ס טיילת עם מתקני שעשועים ו

תר מספר           24דרך הדרום א

מפגעים:
פולשת. ריכוזי צמחייה 

פוני האתר קטוע בגבולו הצ
ע"י כביש מאתר 18 ובגבולו
הדרום מזרחי מאתר 25.

ת: קישוריו
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640

353

35

צומח:

ת ת ג סקר טבע עירוני - קריי

מינים אדומים:

חורשה נטועה הכוללת עצים בוגרים. תת-היער מכוסח או מרוסס, ללא מינים מיוחדים.

 טיילת עם יער אקליפטוס גבוה, כמעט ללא צמחייה עשבונית
ולכן אין באתר הרבה מיני בע"ח ועיקר המינים הם מלווי אדם

וכוללנים.

מיני דגל:
לא נצפו באתר.

ת: המלצו
ף שכבת שיחיות לאתר, להפסיק את הטיפול בריסוס נגד עשבייה ובמידת הצורך לחרמש בצורה ידנית את העשבייה. מומלץ להוסי

דרך הדרום

לא נצפו באתר.

15/101/02/9 - במסגרת זכות הדרך
השטח הפתוח מוגדר כשטח ציבורי פתוח
המפריד בין הדרך ושכונות המגורים. חלקו
המזרחי של אתר הטבע מיועד לשטח

לאתר ציבורי ומע"ר.

מיני דגל:בעלי חיים:
תור מצוי.

תר מספר           24 א

תר ייעודי קרקע בשטח הא
גבול שיפוט

תר ת בשטח הא ת מאושרו תכניו

0 1:9,500מטר200

תר ת בשטח הא תכסי
טיילת עם גינה ציבורית, יער במזרחה.
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר           24דרך הדרום

מבט כללי

בולבול ממושקף

כחליל האפון אלה אטלנטית

עורבני שחור כיפה
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  

24דרך הדרום

:מספר אתר

שני פרטים, הגלעין או אנגלי, אלון בבלתי מזוהה.1 מיוחד/עץ בולט

עלים-אשחר רחב.2 מיוחד/עץ בולט

אורנים בוגרים.3 מיוחד/עץ בולט

ריכוז כליל החורש ושיטה מחטנית.4 מיוחד/עץ בולט

עלים-מקבץ אשחר רחב.5 מיוחד/עץ בולט

עלים-אשחר רחב.6 מיוחד/עץ בולט

שדרת ברושים.7 אתר קינון

שני פרטים- עלים -אשחר רחב.8 מיוחד/עץ בולט

עץ חרוב.9 מיוחד/עץ בולט

אלה אטלנטית.10 יחודי/צמח נדיר

עצי חרוב וזית.11 מיוחד/עץ בולט

הצפה חורפית.12 מקור מים עונתי

עצי תאנה.13 מיוחד/עץ בולט

עצי תמר.14 מיוחד/עץ בולט
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

דרך הדרום
:מספר אתר

24

עופות

חורף מצוי Erithacus rubeculaאדום חזה
לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור

בסיכון נמוך Upupa epopsדוכיפת
לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
(פולש)לא בסיכון  Psittacula krameriדררה

חורפת מצויה Phoenicurus ochrurosחכלילית סלעים
חולפת מצויה Phoenicurus phoenicurusחכלילית עצים

בסיכון נמוך Lanius nubicusחנקן נובי
לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי
לא בסיכון Carduelis chlorisירקון
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן
לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי
חולף מצוי Sylvia crassirostrisסבכי חורש

חולף מצוי ביותר Sylvia currucaסבכי טוחנים
חולף מצוי ביותר Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור

לא בסיכון Vanellus spinosusסיקסק
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור
לא בסיכון Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור

חולפת מצויה Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף
חולפת מצויה Phylloscopus orientalisבטן-עלווית לבנת

חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
לא בסיכון Turdus merulaשחרור

בסיכון נמוך Streptopelia turturתור מצוי
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

פרפרים

לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון
לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

דרך הדרום

שכיחות

:מספר אתר

24

סכנת הכחדה

שתולאורן בלתי מזוהה1 חסר מידע

פולשאיקליפטוס המקור2 נפוץ

נדיר למדיאספסת זעירה3

מצויארכובית הציפורים4

נפוץארכובית שבטבטית5

מוגןעלים-אשחר רחב6 תדיר

מצויגביע חלק-בר7

מצויברומית ספרדית8

שתולברוש מצוי9 על סף הכחדה

נפוץגדילן מצוי10

מצויגרניון עגול11

חסר מידעהודית/דבשה מחורצת12

שתולהרדוף הנחלים13 תדיר

חסר מידעחסונה/ושינגטוניה חוטית14

נפוץחוח עקוד15

נפוץחלבלוב מצוי16

חסר מידעמעוג בלתי מזוהה/חלמית17

נפוץחרדל לבן18

מוגןחרוב מצוי19 תדיר

נפוץחרצית עטורה20

מצויטוריים מצויים21

נפוץילקוט הרועים22

מצויינבוט השדה23

חסר מידעקרנונית בלתי מזוהה/כוכבית24

מוגןכליל החורש25 תדיר

נפוץאווז האשפות-כף26

חסר מידעלחך בלתי מזוהה27

נפוץמרור הגינות28

נפוץנזמית לופתת29

נפוץסביון אביבי30

נדיר למדיסביון פשוט31
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רשימת מיני צומח 

אנדמיותסטטוסשם הצמח

קריית גת- סקר טבע עירוני 

דרך הדרום

שכיחות

:מספר אתר

24

סכנת הכחדה

מצויסלק מצוי32

תדירעשנן יהודה33

פולשפיקוס השדרות34 חסר מידע

נפוץחתול מצויות-ציפורני35

פולשקייצת מסולסלת36 נפוץ

חסר מידעשועל בלתי מזוהה-שיבולת37

פולששיטה מחטנית38 חסר מידע

פולשהערבה-שיטת עלי39 מצוי
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דרום
ה

דרום
ה

שת
חרו
ה

שת
חרו
ה

ק שראל פול י

ק שראל פול י

353

640

35

טופוגרפיה:

ת ת ג סקר טבע עירוני - קריי

ת: נגישו

מידע כללי:

תיאור ממצאים כללי:

      80.423 דונם.

הגעה מחניית הביג.

ק. שראל פול שדרות י ממערב ל
שטח:
מיקום:

שורי. שטח מי

קלאות אינטנסיבי. שטח ח

ת חינוך: ת קהל:מוסדו ת קליט תיו תש
ק ומספר גני ילדים. שפרינצ קהל.בית ספר  קליטת  שתיות ל אין ת

ת ישראל פולק תר מספר           25שדרו א

מפגעים:
לא נמצאו מפגעים באתר.

שר ע"י מעביר מים קו האתר מ
שטחים בגבולו הדרומי ל
פתוחים מחוץ לתחום

שיפוט העירוני. כמו כן, הוא ה
ש בגבולו קוטע ע"י כבי מ
הצפון מערבי מאתר 24
ובגבולו המזרחי מאתר 7.

ת: קישוריו
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640

353

35

צומח:

סקר טבע עירוני - קריית גת

מינים אדומים:

עלה קטנה ליד מרכז ביג. ללא מינים מיוחדים. שטח גידולי שדה, ת

עיקר ע"י מסילת הרכבת ולכן  ע  שדה חקלאי אינטסיבי, מקוט
המינים הם כוללנים ומלווי אדם.

מיני דגל:
לא נצפו באתר.

המלצות:
עירוני. עבר אקולוגי  מומלץ לשמר את השטח כמ

שדרות ישראל פולק

לא נצפו באתר.

על פי תכנית עה  שטח חקלאי ומר
.224/02/6

מיני דגל:בעלי חיים:
עפרוני מצויץ.

אתר מספר           25

ייעודי קרקע בשטח האתר
גבול שיפוט

תכניות מאושרות בשטח האתר

0 1:7,500מטר180

תכסית בשטח האתר
שטח חקלאי.
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סקר טבע עירוני - קריית גת
אתר מספר           25שדרות ישראל פולק

תמונת פנורמה

מרבד חרדל לבן ושדרת ברושים

מקור חסידה חלמתי כרוון מצוי

לבנין משויש
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פירוטממצאים

קריית גת- סקר טבע עירוני  

25שדרות ישראל פולק

:מספר אתר

עלים-אשחר רחב.1 מיוחד/עץ בולט

מעביר מים.2 נקודת עניין אחרת
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   שם לטיניסיכון אזורישם המין

קריית גת  - סקר טבע עירוני 

שדרות ישראל פולק
:מספר אתר

25

זוחלים

לא בסיכון Laudakia stellioחרדון מצוי

עופות

לא בסיכון Pycnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
חורף מצוי Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור
לא בסיכון Passer domesticusדרור הבית
לא בסיכון Columba livia (domesticus)יונת הבית
לא בסיכון Parus majorירגזי מצוי

בסיכון נמוך Burhinus oedicnemusכרוון מצוי
(פולש)לא בסיכון  Plegadis falcinellusמיינה מצויה
חורף מצוי Motacilla albaנחליאלי לבן
לא בסיכון Dendrocopos syriacusנקר סורי

חולף מצוי ביותר Sylvia currucaסבכי טוחנים
חולף מצוי ביותר Sylvia atricapillaכיפה-סבכי שחור

לא בסיכון Vanellus spinosusסיקסק
לא בסיכון Cercopis dauricaסנונית מערות
לא בסיכון Hirundo rusticaסנונית רפתות
לא בסיכון Corvus cornixעורב אפור
לא בסיכון Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור

חורפת מצויה Phylloscopus collybitaעלווית חורף
בסיכון נמוך Galerida cristataעפרוני מצויץ
חורף מצוי Fringilla coelebsפרוש מצוי
לא בסיכון Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון Streptopelia senegalensisצוצלת
לא בסיכון Streptopelia decaoctoתור צווארון

פרפרים

לא בסיכון Artogeia rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Pontia daplidiceלבנין הרכפה
לא בסיכון Belenois aurotaלבנין משויש
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
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סכנת הכחדה

נפוץארכובית שבטבטית1

מוגןעלים-אשחר רחב2 תדיר

מוגןאשל בלתי מזוהה3 חסר מידע

מצויברומית הגגות4

נפוץגדילן מצוי5

מצוידבקה זיפנית6

חסר מידעהודית/דבשה מחורצת7

מצויהגה מצויה8

נפוץזון אשון9

נפוץזקנן שעיר10

נפוץחוח עקוד11

חסר מידעחומעה בלתי מזוהה12

חסר מידעמעוג בלתי מזוהה/חלמית13

מצויחסה רותמית14

נפוץחרדל לבן15

מצויטוריים מצויים16

מצויינבוט השדה17

נפוץחסידה חלמיתי-מקור18

נפוץמרור הגינות19

מצויסלק מצוי20

מצויעשנן צפוף21

נפוץחתול מצויות-ציפורני22

נפוץשומר פשוט23

חסר מידעשועל בלתי מזוהה-שיבולת24

פולששיטה כחלחלה25 נפוץ

פולשהערבה-שיטת עלי26 מצוי

נפוץשעורת התבור27
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