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 תקציר מנהלים .1
 

 רקע

ורא שערך קבמסגרת קול  קרית גת" התבצע עבור עיריית קרית גתסקר "תשתיות טבע עירוני 

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

 העירונית במאמץ הלאומי לשימור המגוון הביולוגי. 

, במשך כל עונות השנה, וכלל סקירה בוטאנית וזואולוגית 2015-2016הסקר בוצע בשנים 

חידת סקרי טבע יתבצעה על ידי בשטחים נבחרים במרקם העירוני הבנוי וסביבו. העבודה ה

עירוני של החברה להגנת הטבע, הכוללת צוות סוקרים מקצועי ומנוסה. סקר זה מהווה חלק 

 ממאמץ לאומי להשלמת מסד נתונים ארצי לתשתיות טבע עירוניות.

 טבע עירוני

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

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

שנים הסביבה העירונית לא נתפסה כשותפה לשמירה על הסביבה והמגוון הביולוגי. עם 

ההתפתחות העירונית המואצת והעלייה במודעות הציבורית למשבר הסביבתי, החלו רשויות 

ן וליישם דרכים לצמצום הפגיעה הישירה והעקיפה במגוון מקומיות, בכל רחבי העולם, לבחו

הביולוגי בסביבה העירונית. הבסיס לתהליך זה הוא יצירת מסד נתונים מקיף ומעודכן, המספק 

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

יהן ורמת תפקודן. מסד הנתונים עומד לרשות המערכות הטבעיות בעיר, יחסי הגומלין בינ

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

בדומה לכל תשתית עירונית אחרת. המידע הזמין, מאפשר למחלקות העירייה השונות לטפח 

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

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

 סקר תשתיות טבע עירוני בקרית גת

אתרים  25סה"כ סומנו  -במסגרת סקר זה אותרו ונסקרו אתרי טבע סביב ובלב המרקם הבנוי

. קרית גתתחום השיפוט של  משטח שהם כשליש דונם 5,411ברחבי העיר, ששטחם הכולל 

קרית גת ממצאי הסקירה המפורטת של המגוון הביולוגי בכל אתרי הטבע העירוניים שמופו ב

כרטיסי אתרים.אוגדן רוכזו במסמך מסכם וב  

(  ונערכו בצורת כרטיסי GIS -גיאוגרפי ממצאי הסקר עובדו לשכבות ממ"ג )מערכת מידע

ם לכל העוסקים במלאכת התכנון והניהול העירוני והם אתר מפורטים. כרטיסים אלו מיועדי

יאפשרו למקבלי החלטות ולדרג המקצועי לגבש התייחסות ראשונית לכל סוגיית תכנון 

 הנוגעת למגוון ביולוגי בתחום אתר טבע עירוני שנסקר בסקר זה.
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מסמך הסקר כולל ממצאים מסקירות השטח ובהמשכו המלצות לשילוב תחום הטבע העירוני 

חלק ממערכת התכנון וניהול מקיים בעירייה. כ  

 ממצאים עיקריים

העיר קרית גת חולשת על שטחים פתוחים ניכרים במעטפת החיצונית לעיר הבנויה, בעלי 

 חשיבות מטרופולינית, כולל ריכוז ערכי טבע ייחודיים ברמה הארצית.

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

וחלקם מצומצמים ל"איים" קטנים ומבודדים. אלה גם אלה תורמים למגוון הביולוגי הכולל 

 של העיר וחשובים לתפקוד המערכות האקולוגיות לאורך זמן.

 גידול איכותיים ועשירים:-בקרית גת  בולטים שני בתי 

 גבעות הטרשים ממזרח לעיר. .1

 יערות אקליפטוס. .2

בהם מתקיים מגוון עשיר  -ים את ה"סמל" של טבע העירוני בקרית גתבתי גידול אלו מהוו

 של בע"ח וצמחים נדירים ומיוחדים.

  מיני צומח שונים, זהו עושר גבוה ומרשים המשקף הן את גודל שטח  437בסקר זוהו

 מיני צומח "אדומים" 5 השיפוט הן את מגוון בתי הגידול המצויים בסביבת העיר. מתוכם

: מרוות אייג )צמח נדיר ביותר ואנדמי לישראל(, עטיינית כגון נדירים וייחודיים ועוד מינים

מגובבת )מין נדיר ביותר ואנדמי לישראל(, שום הגלגל )מין נדיר האופייני לקרקעות 

מינים  24. כמו כן תועדו ועוד)מין נדיר שעיקר תפוצתו בישראל( עמוקות(, דרדר אשקלון 

 וטיפול בבעיה.פולשים, הדורשים התייחסות 

  מינים שונים של בעלי חיים, זאת כחלק מהסקר הכללי שבוצע  183במהלך הסקר זוהו

עופות  46ובמסגרת סקרים ייעודיים. רוב המינים שנצפו הם מיני עופות שונים, מתוכם 

כמו  גירית מצויה.ו צבי ארץ ישראלי המצוי בסכנת הכחדה, מבין היונקים בולטיםמקננים. 

 מהם בסכנת הכחדה: אילנית מצויה וקרפדה ירוקה.  2אשר חיים -מיני דו 3כן בולטים 

 המלצות עיקריות

נהפכות לנדירות עקב היותם קרקעות שכבדות ועמוקות קרקעות שטחי  קרית גת בנויה עלב

טובות לחקלאות. העיר עוברת תהליכי פיתוח והתחדשות עירונית, המגדילים את השפעתה 

על המערכות האקולוגיות שבסביבתה. הדבר מחייב אותנו לערנות מיוחדת ולנקיטת צעדים 

 למיתון השפעות אלו. 

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

העירונית, בתכניות תכנית המתאר מסמכי שסומנו במסגרת סקר טבע עירוני, יוטמעו ב

 . מפורטות ובמערכת הממ"ג העירונית

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

יהול המערכות הטבעיות . תכנית זו תגבש את תפיסת תכנון ונבקרית גת"לטבע עירוני 
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פי חשיבות ורגישות, ופיתוח כלים תכנוניים -בתחום העיר, דירוג האתרים על

וסטטוטוריים. מסמך זה יכלול עקרונות ניהול מקיים שיאפשרו טיפוח המערכת הטבעית 

 במסגרת הכלים העומדים לרשות עיריית קרית גת.

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

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

 .בית הגידול בהם תפקוד

כנת תכניות במסגרת העתידיים  סקרים מפורטיםהמידע בסקר זה מהווה בסיס לביצוע  .ד

ע תסקיר מפורט רחבי העיר. הסקר מאפשר ניסוח הנחיות לביצומפורטות באתרי טבע ב

 וכולל את נושאים הבסיסיים המחייבים התייחסות במהלך התכנון. 

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

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

 רית גת על ידי תושביה.שימוש מוגבר ואיכותי באתרי הטבע של ק

שילווה את אגפי העירייה, שיוביל, שימוש בשירותי אקולוג  – אקולוג/ית עירוני/ית ליווי .ו

יזום וינהל מערך פעולות ממשק בנושאים מגוונים הקשורים לתשתית הטבעית בעיר: 

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

להם מול קליטת קהל, סינכרון ותיאום בין אגפי העירייה וגופים נוספים על והממשק ש

 מנת לאפשר את התפקוד המיטבי של השטח וליווי תכנון עירוני בפן האקולוגי.

 סיכום

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

כבר הוביל לשילובן של תשתיות טבעיות בקידום ניהול ותכנון עירוני מקיים. תהליך המתחיל 

בהטמעת מסד הנתונים במערכות התכנון והכשרת בעלי תפקידים בעירייה לניהול שטחי טבע 

ות רבה לחשיפת הסקר והנגשתו לציבור, למשל, אירועים ציבוריים באחד עירוני. קיימת חשיב

מאתרי הטבע, הנגשת מסד המידע באתר העירייה ועוד. בנוסף, מומלץ להטמיע את המידע 

הקיים בסקר במערכות העירוניות נוספות כגון: חינוך, תרבות, תיירות, גינון וכדומה. צעדים 

שימוש כנון כלל עירוני להטמעת תשתיות טבעיות בעיר ומשמעותיים נוספים הם גיבוש תדריך ת

אקולוג עירוני. בשירותי  
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 מבואות .2

 רקע -סקרי טבע עירוני  .2.1

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

תופס תאוצה בשנים  העירונית ושומרים על האופי המקורי והייחודי של הטבע המקומי,

האחרונות. בערים רבות ברחבי העולם מקצים שטחים נרחבים לשיקום, לשימור וניהול של 

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

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

 צעירים, מבוגרים ומשפחות.  -גוון קהלי יעדועבור מ

 יתרונם של שטחי טבע עירוניים רב: 

 , כמו רעש, הצפות וזיהום אויר.מיתון מפגעים סביבתייםהם תורמים ל .א

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

ים בהשוואה לעלות של שטח וכמות מים קטנה יחסית השקעה כספית נמוכה נדרשת .ג

 מגוננים.

 לתושבי העיר. ונופש תוכן לפעילות חינוך, פנאיהם מספקים  .ד

 .דמותה הייחודית של העירמסייעים למצב את  הם .ה

"אתר טבע עירוני" מוגדר כמקום הנמצא בתחום השיפוט של העיר, פתוח או מבונה, ובו 

המתאר את תשתיות טבעיות שונות של חי, צומח ודומם. "תשתית טבע עירוני" הינה מושג 

מגוון המערכות הטבעיות ותופעות הטבע המצויות באתר: עצים עתיקים, פריחה, קינון, ריכוז 

חיים וכדומה. כל אתר טבע עירוני, בין אם הוא מצוי ליד גדת נחל העובר -של זוחלים, דו

בתחומי העיר ובין אם בחורשה קטנה בגינה ציבורית, טומן בחובו עושר נושאים, שיכולים 

 חוויה ולימוד לרווחת תושבי הערים.לשמש ל

באתרי טבע עירוניים ניתן להגדיר מדרג של ניהול צרכי האדם והקהילה לעומת משאבי 

הטבע, המביא בחשבון הן את טיב ערכי הטבע שבאתר והן את מיקומו הגיאוגרפי ביחס 

 למרכז היישוב. מדרג זה מאפשר שילוב הן של שימור המשאבים הטבעיים והן של פיתוח

תשתיות קולטות קהל. מטרתו של האתר, מעבר לשימור המצאי הטבעי, היא יצירת מקום 

שבו הציבור הרחב יכול לפגוש, בקרבה למקום מגוריו, את ערכי הטבע המיוחדים לעירו, 

 בצורה זמינה, זולה ומידית. 

כנית הלאומית לשמירה על המגוון הביולוגי בישראל"  של המשרד הושקה ה"ת 2010בשנת 

הגנת הסביבה. אחד הגורמים המשפיעים באופן ישיר ועקיף על פגיעה במגוון הביולוגי ל

ותפקודו הנו תהליך העיור המואץ. המאמץ בסביבה העירונית, מצטרף ומשלים את כלל 

 הפעולות הנדרשות לצמצום הפגיעה במגוון הביולוגי בארץ כולה.

ידי שימור -ק במאמץ זה, עלהסביבה העירונית מחויבת באמנות בינלאומיות, לקחת חל

מערכות טבעיות ייחודיות המצויות בתחומה ומיתון השפעת תהליכי פיתוח הכרחיים על 
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המערכות הטבעיות ותפקודן. פיתוח עיר מקיימת מערכות טבעיות, הנו אתגר מורכב, אך 

אפשרי. שילובן של תשתיות טבעיות מתפקדות, בסביבה עירונית מתחדשת, מועילה לניהול 

יבה העירונית ותורמת לאיכות חיי התושבים בתחומי החינוך, הנופש והפנאי. פיתוח הסב

תשתיות טבע נגישות, מהווה אמצעי יעיל לשינוי התודעה וההתייחסות של הציבור הרחב 

 לשמירת טבע והמגוון הביולוגי המקומי. 

עותית ישראל הנה אחת המדינות הצפופות בעולם ולכן לתהליכי העיור ישנם השפעה משמ

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

 2004. בשנת 1המקומיות נבחרות במימוש אמנה בינלאומית העוסקת בשימור מגוון ביולוגי

שולבו לראשונה אתרי טבע עירוניים בתוכנית המתאר המתהווה של ירושלים. בעקבות קול 

, נערכו סקרי תשתיות 2006להגנת הסביבה בשנת  קורא ל"יירוק הרשות" של המשרד

 טבעיות בשיתוף עם הרשות המקומית בנתניה, רמת גן, ירושלים וחיפה.

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

ירוני ייחודיים ברמה האזורית והלאומית. כפועל יוצא מסקרים אלו מקודמים סקרי טבע ע

בערים רבות נוספות בישראל, מקודמות תכניות אב עירוניות לטבע עירוני ומקודמים הקמתם 

, נערכו 2016של אתרי טבע עירוניים קהילתיים במספר רב של ערים. סה"כ, נכון לשנת 

 סקרים כלל עירוניים. 25 -כבישראל 

ן והניהול העירוני סקרי הטבע בעיר מספקים תשתית ידע מקצועי, המסייעים לגורמי התכנו

בטיפוח וניהול מיטבי של תשתיות טבע בעיר, לשימור המגוון הביולוגי ולניהול סביבה עירונית 

איכותית לרווחת תושבי העיר. סקר הטבע העירוני, מיצר שכבת מידע זמינה לכל המצאי 

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

ליך התכנון, הניהול והפיתוח העירוני. תשתית ידע זו מסייעת למקבלי ההחלטות, בתה

למתכננים ולעמותות ציבוריות לקדם תהליכי פיתוח עירוני, תוך מיתון השפעת תהליכי העיור 

 על המערכות הטבעיות ושמירה על קיומן ותפקודן.

עבודה זו, יהווה מסד הנתונים המקיף של תשתיות טבעיות בקרית גת, שנבנה במסגרת 

בסיס לפיתוח כלי יישומי לשימור וניהול מיטבי של המגוון הביולוגי בעיר מחד, ולרווחת 

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

מלאה. בעת תכנון מפורט של אתרי טבע, חשוב לבצע סקירה מפורטת יותר בהתאם לאופי 

עבודה זו מיועדת לבעלי תפקידים ולמקבלי החלטות . ור המתוכנן באתרים אלוהפיתוח/שימ

בשלטון המקומי ובמוסדות התכנון, לבעלי מקצוע, ביניהם אדריכלים ומתכננים, לאנשי חינוך, 

  לאקדמאים וחוקרים בתחום האקולוגיה ולציבור הרחב.

 

  

                                                 
1

לשמירה על מגוון ביולוגי ובתי גידול ייחודיים  "אמנת ריו"חתמה מדינת ישראל על  1992בשנת  

.בתחומה  
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 טרות הסקרמ 2.2
 

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

בניית מסד נתונים עדכני של המערכות הטבעיות בקרית גת, ושילובו במערכת המידע 

העירונית. מסד נתונים זה מאפשר הבנה מרחבית של תשתיות הטבע בהתאמה להקשר 

ל להוות את הנדבך הראשון לקראת הכנת תכנית העירוני בו הן נמצאות. בסיס מידע זה יכו

 אב לתשתיות טבע עירוני. 

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

לכל הגורמים הקשורים לתהליך התכנון והפיתוח של העיר באופן עקיף וישיר. כמו כן, סקר 

ור בין תחום התיירות והחינוך לתשתיות הטבע זה עשוי להוות מנוף משמעותי לחיב

 העירוניות.

הבאת המערכות הטבעיות ובתי הגידול בעיר למצבם האופטימאלי והפיכתם לחלק 

 אינטגראלי מהעיר, הינה הבסיס לעיר מקיימת מערכות טבעיות. 

 

 :הסקרמטרות 

ביולוגי  בניית מסד נתוני טבע עירוני בקרית גת, למטרת תכנון וניהול מקיים מגוון .1

 ומערכות טבעיות.

 איתור ומיפוי תשתיות טבעיות בקרית גת. .2

 אפיון וסיווג האתרים השונים בעיר )בשטחים פתוחים ובנויים(. .3

הטמעת המידע במערכות התכנון העירוניות, למען שמירה, פיתוח וטיפוח של  .4

 התשתיות הטבעיות.

 נופש ופנאי.קידום פיתוח תשתיות טבע עירוני בהיבט ציבורי: חינוך,  .5

 יצירת בסיס נתונים נגיש לצרכי יזום תכניות לאתרי טבע עירוניים קהילתיים. .6

זיהוי פוטנציאל להקמה ופיתוח "יש מאין" של תשתיות טבע מתפקדות בסביבה  .7

 העירונית המתחדשת )לדוגמא: עמק הצבאים והתחנה לחקר הציפורים בירושלים(.

כנון השלד הירוק ובתוכניות המתאר יצירת בסיס הידע לשילוב הטבע העירוני בת .8

 המקודמות בעיר. 

 

 גבולות הסקר 2.3

)הקו הכחול( ראו מפה מס'  גבולות הסקר הוגדרו כגבולות תחום השיפוט של העיר קרית גת

מפת התמצאות כללית. גבול השיפוט העירוני לא נקבע על ידי אלמנטים גיאוגרפיים  –להלן  1

ידות גיאוגרפיות שונות, באופן כזה שחלקן נמצא ברורים, אלא למעשה חותך מספר יח

 בתחום השיפוט העירוני ורובן מחוצה לו. 
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 ניתן לחלק את שטח הסקר לשלושה חלקים עיקריים: 

 .שטחים חקלאיים וטבעיים במזרח העיר 

 מערב העיר ובדרומה.-שטחים מיוערים בצפון 

 .שטחים בתוך העיר הבנויה 

 

 ערני.נחל לכיש, ותל  –הגבול הצפוני 

 שטחים חקלאיים.   – הגבול המזרחי

 שטחים חקלאיים, ושטח מיוער.  – מידרוהגבול ה

 .40כביש  –הגבול המערבי

 

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

נה כי ברור שהם ממשיכים כשטחים טבעיים, פתוחים ואיכותיים בתחום רשות מקומית שכ

 (.40הגבעות המזרחיות, יער נועם, ויער פלוגות מערבית לכביש  -)למשל
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מפת התמצאות -1מפה 
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 רקע כללי –קרית גת . 2.4

 .כמעברה לעולים ממרוקו 1954העיר קרית גת ממוקמת בדרום שפלת יהודה והוקמה בשנת 

של  שטח השיפוט בשטח העיר נמצא תל ערני אשר זוהה בטעות עם העיר גת הפלשתית.

 םשטחי כוללת . העיר2תושבים 55,865ואוכלוסייתה מונה דונם,  15,910קרית גת הוא 

 . דונם שהם כשליש משטח השיפוט העירוני 5,411 -נרחבים בשטח של כ פתוחים

 

 מסלע, קרקע וגיאומורפולוגיה 2.4.1

 שטחיעל ממוקמת העיר כולה  השפלה הנמוכה. –כל תחום הסקר נמצא ביחידה אחת 

 אדמות סחף עמוקות אשר נוצרו כתוצאה של זרימת סחף בנחלים מהרי יהודה. 

-במזרח העיר, בין השדות החקלאיים, ישנן גבעות קרטון מתצורת מרשה. בקטע קטן בצפון

חול גירית(. השטח המסומן במפה -מערב העיר נמצא מחשוף של "תצורת פלשת" )אבן

, אולם בגדה הצפונית של נחל לכיש ממזרח כתצורת פלשת מצוי כיום בשטח בנויהגיאולוגית 

 השייך אף הוא להערכתנו לתצורה זו.לצומת פלוגות נמצא כתם קטן 

 . 

                                                 
 .2015נתוני הלמ"ס,  2

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%98%D7%97_%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%98
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 מפה גיאולוגית -2מפה 
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 ת קרקעותמפ -3מפה 
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    אקלים 2.4.2

העיר  ועל כן תיכוני-קרית גת ממוקמת בדרום שפלת יהודה, בגבול הדרומי של האזור הים

לחות נמוכה קעים בינונית, תיכוני. האזור מתאפיין, בכמות מש-מושפעת מהאקלים הים

 וקרינת שמש חזקה. יחסית

ימים  40 -משך כמ"מ היורדים ב 485כמות המשקעים הממוצעות באזור קרית גת היא 

הטמפרטורה באזור היא נמוכה.  נודתיות בין שנים גשומות לשחונות. הת3בממוצע רב שנתי

מעלות בקיץ )טמפרטורת  31מעלות בחורף ו  17קרית גת נוחה יחסית עם ממוצע של 

 .4(יומית מקסימום

 

 הידרולוגיה 2.4.3

 , המתנקז לים התיכון בעיר אשדוד.כל מרחב העיר קרית גת נמצא באגן הניקוז של נחל לכיש

.להלן )הידרולוגיה( 3ובריכות עונתיות אשר יפורטו להלן, ומופיעים במפה  בסקר תועדו נחלים  

 

 נחליםא. 

 7-סמך, אורך הנחל הוא כגן לאומי מערות ל מדרוםמתחיל נחל אכזב ה -נחל שלווה 

והוא מנקז אליו שטחי חקלאות מדרום לקרית גת. נחל שלווה מתנקז אל  קילומטר

)יער שלווה, וחורבת  5ו 2הנחל עובר באתרים  היבדרום אזור התעשי נחל נועם

 .פטוט(

 קילומטר 6-, אורך הנחל הוא כמתחיל מצפון למושב איתןהנחל אכזב  -נחל עוזה 

והוא מנקז אליו שטחי חקלאות מדרום, הנחל נכנס אל העיר מערבית למרכז ביג 

) 15אתר הנחל עובר ב .החורש ופ"ז ,שכונת מגדים את שטחי קז אליונ. ומ25ולאתר 

 .פארק פ"ז(

  רבת רימונה. אורך ומתחת לח מתחיל לזרום באזור גבעות גדה אכזב נחל -נועםנחל

ז אליו את גבעות מארשה ושטחים מדרום מזרח קילומטר והוא מנק 19-הנחל הוא כ

לקרית גת, הנחל נכנס אל קרית גת בדרום אזור התעשייה ומנקז את אזור התעשייה 

 ושכונות נוספות בעיר. עד אשר הוא מתנקז אל נחל לכיש בחורשת הכניסה לעיר.

הנחל עובר  לאורך הנחל נמצאים מספר בריכות המלאות מים לאורך כל השנה

)חורבת פטוט, ערוצים באזור התעשייה, מסילת הרכבת,  13ו 12, 8, 6 ,5באתרים 

 הכניסה לעיר ומורד נחל שלווה.(

                                                 
. 1980-2000 נתוני השירות המטרולוגי תחנת ניר בנים בין השנים 

3
  

.1980-2000נתוני השירות המטרולוגי תחנת נגבה  
4
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 קילומטר  70-נחל אכזב ברובו המתחיל מערבית לעיר חברון, אורכו הוא כ -נחל לכיש

ז אליו את כל אזור צפון הר חברון ומערב הרי ירושלים נחל זה משמש והוא מנק

כמסדרון אקולוגי במפת המסדרונות של רשות הטבע והגנים כל שטח קרית גת 

וסביבה מתנקזים אל נחל לכיש אשר נשפך לים באשדוד. נחל לכיש עובר באתרים 

 )נחל לכיש )צפון(, יער פלוגות והכניסה לעיר.( 12ו 11, 10

 
 זרימה שיטפונית נחל נועם בלב העיר -1 ונהתמ

 

בשטחי העיר מצויות מספר בריכות חורף אשר מתמלאות מי גשמים  -ב. בתי גידול לחים

אשר מנוקזים מאזורים סמוכים להם, הבריכה הגדולה והמשמעותית בעיר נמצאת ממערב 

בתי מדובר בומספר בריכות קטנות יותר ביער פלוגות.   יה ליד מפעל בונזורילאזור התעש

פוטנציאל להמצאות מיני צמחים נדירים אזורית ואף קיים גידול לחים ומוצפים עונתית, בהם 

בריכות אלו מקיימים מגוון מינים  חיים ומוקד משיכה לעופות מים.-ארצית, כמו גם מיני דו

 ייחודי לעיר.



22 
 

ההידרולוגי -4מפה 
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 בתי גידול עיקריים –בקרית גת המגוון הביולוגי  2.2

קרית גת מאופיינת במספר בתי גידול עיקריים, המהווים את הבסיס לקיומה של המערכת 

להלן פירוט בתי  הטבעית המיוחדת בעיר. חלק מבתי הגידול הם נדירים ברמה מקומית וארצית.

השונים בעיר.הגידול   

 

 בתי גידול ותיאורם -1 טבלה

 תמונה תיאור בית הגידול

-בתות ים

 תיכוניות

גבעות בצדה במזרחי של קרית 

בכיסוי גת, בהן צומח עשבוני 

רטון גבוה, חלקן על תשתית של ק

וחלקן על תשתית אדמות 

עמוקות. שניהם יחד תורמים 

למגוון מיני צומח ובעלי חיים 

ייחודי וגדול. בבתות אלו קיימת 

 .מדבר של מיני ספר היאוכלוסי

)בתה זהו שטח בו צומחים בני 

שיח או צומח עשבוני צפוף אשר 

 .לא עולה על חצי מטר( גובהם

 

 

 

יער 

 אקליפטוס

יערות אקליפטוס אשר נטעו על 

תשתית של אדמות עמוקות, 

מתקיימת צמחיית באתרים אלו 

צומח  נת הכוללתתת יער מגוו

מגוון רב של בעלי נדיר ביותר ו

 חיים.

 

בתי גידול 

 לחים

לי אכזב, תעלות, בריכות נח

בתי גידול  .בריכות קבעו עונתיות

לחים הם נדירים ברמה מקומית 

 וארצית.
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 מעזבות

שטחים פתוחים או חקלאיים 

שננטשו, לעיתים לאחר התחלה 

של פיתוח שלא הושלם. בשטחים 

הללו מתפתחת בהדרגה 

התחדשות של צומח. באתרים 

אלו יתפתחו קודם כל מינים 

מעזבות ולאחר  המאפייניםחזקים 

זמן יגיעו מינים נוספים. לדוגמא, 

מין צמח אופייני שמתפתח 

ם במעזבות הוא טיון דביק ומיני

 פולשים כמו שיטת עלי ערבה. 

 

 

 חקלאות

בשטחים אלו ישנם גידולים שונים, 

בדרך כלל עונתיים, של צמחים 

שונים לצורכי האדם, לדוגמא 

שדות חיטה, אספסת, תלתן 

וכדומה. מרבית החקלאות היא 

 חקלאות מודרנית מתועשת. 
 

הסביבה 

 הבנויה

פיסות טבע, קירות חיים, מערכות 

 הבנויה.גינון בעיר 
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 שיטת העבודה .3
עבודת עבודת הסקר מתנהלת בשלושה מישורים: ועדת היגוי, צוות עבודה מצומצם ו

ידי ועדת ההיגוי, עבודת שדה ותיאום -סוקרים בשטח. תהליך העבודה כולל הכוונה עלה

 ידי צוות העבודה המצומצם. -והיזון חוזר, על

את איסוף  ביצעווהזואולוגיה, ש רכב מאנשי מקצוע בתחום הבוטניקהצוות הסוקרים מו

 ידי צוות העבודה המצומצם וועדת ההיגוי. -הנתונים בשטח על פי הליך העבודה שנקבע על

 

 חלוקת השטח לאתרים )פוליגונים( .3.1

החלוקה לאתרים חשובה לניהול הסקר ולניהול האתרים כתשתיות טבע במרקם העירוני. 

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

המקרים 'אתר' סומן במערכת הממוחשבת כפוליגון על תצלום אוויר ולעיתים כתופעה 

 נקודתית. 

 דונם. 10לאתרים נקבע גודל מינימאלי של 

החלוקה לאתרים נוצרה לצרכי הפרדה והגדרה ניהולית של אתרי הטבע השונים בעיר, 

את המידע  תהתייחסות פרטנית ב"כרטיס אתר" אשר מפרטקיימת כאשר לכל אתר 

  הגיאוגרפי, התכנוני והאקולוגי בכל תא שטח, כולל רשימות מינים וצילומים מייצגים.

דונם  5,411של  כולל ים בשטחפוליגונ תריםא 22-בתום הליך המיפוי, חולק שטח הסקר ל

 .זו נועדה לצרכי סקירת השטח חלוקה כשליש מתחום השיפוט העירוני. מהוויםש

 

 רשימת האתרים שנסקרו )פוליגונים( -2טבלה 

מספר 

 אתר

 דונםשטח ב כללי תיאור אתרשם ה

 2330.1 שטח חקלאי ושטחים טבעיים הגבעות המזרחיות 1

אקליפטוסים ושטחים יער  יער נועם 2

 חקלאיים

534.3 

 136.1 אתר ארכיאולוגי תל ערני 3

שטח טבעי המתפקד כבריכה  בריכת החורף 4

 עונתית

15.9 

פארק אינטנסיבי ואתר  חורבת פטוט 5

 ארכיאולוגי

213.0 

 132.1 ערוצי נחל ערוצים באזור התעשייה 6

 77.1 שטח חקלאי דרך החרושת 7
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 55.5 אקליפטוסיםחורשת  מסילת הרכבת 8

 224.9 שטח פתוח חוות הזרע מזרח 9

שטח פתוח עם ערוץ נחל  נחל לכיש )צפון( 10

 במרכזו

181.7 

 608.1 שטח פתוח ויער אקליפטוסים יער פלוגות 11

 128.5 חורשה  הכניסה לעיר 12

 162.9 ערוץ נחל מורד נחל שלווה 13

 42.7 גינה ציבורית פארק פ"ז 14

 31.2 שטח פתוח מופר לכיששדרות  15

 30.0 גינה ציבורית רחוב מיכה 16

 63.7 טיילת ירוקה "כנען"טיילת  17

 123.0 טיילת ירוקה "המלך חסן השני"טיילת  18

 9.4 חצרות שיכונים רחוב חידקל 19

 29.6 גינה ציבורית שדרות צה"ל 20

 55.5 גינה ציבורית כיכר אגוז 21

 28.1 טיילת רחוב הפרדס 22

 42.1 שטח פתוח צומת קריית גת דרום 23

 73.9 טיילת דרך הדרום 24

 80.4 שטח חקלאי שדרות ישראל פולק 25

 

 הסקר, שכבות מידע ואופן איסוף הנתונים מבנה .3.2

 חתכי צומח וחייצירת , מיפוי יחידות צומח, בסיסהסקר כלל מספר חלקים: סקר מקדים, סקר 

 .)סקרי זוחלים, יונקים וכו'( השלמות נושאיותו

 

 סקר מקדים .3.2.1

באתרים  ניתראשובדיקה וכלל  2015ספטמבר  -הסקר המקדים בוצע בחודשים אוגוסט

צילומים כלליים צולמו לגיבוש התרשמות כוללת. במסגרת זו נקבעו גבולות מדויקים לאתרים, 

 מיפוי ראשוני של האתר.נערך ו
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 בסיססקר  .3.2.2

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

)על פי מה שנקבע על גבי תצ"א(, צילומים כלליים ועדכונים של האתר, בחינת גבולותיו 

  .GPSבאמצעות ורישום ממצאים מרכזיים 

נבחנו אתרים עם , כאשר תחילה 2016ועד אוקטובר  2015החל מאוקטובר התבצע שלב זה 

 פוטנציאל לפריחה סתווית.

 פירוט שכבות המידע בסקר הבסיס:

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

 צילומים מייצגים.ו ללי של השטחהגבולות, תיאור כ

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

קים ניוזיהוי פעילות ריכוזי פריחה, צמחים נדירים, מעיינות, תופעות גיאולוגיות, אתרי קינון, 

 ועוד.

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

 ועוד. , צמחייה פולשתעודפי עפר, פריצות ביוב

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

 ספסלים, חנייה ועוד.

 

 מיפוי יחידות הצומח .3.2.3

שיטת דיגום  בתחום השיפוט העירוני.אפיון ומיפוי צומח מלא התבצע  2016במהלך שנת 

מתוך כוונה  ,על סמך שיטת עבודה אשר גובשה בפורום רב אירגוני ההתבצעהצומח בסקר 

. שיטה זו נותנת תמונת מצב 5תיכוניים בישראל-דיגום אחידה לכל האזורים הים ליצור שיטת

 של הצומח המעוצה בעת ביצוע סקר השדה. 

 להלן פירוט קצר של שלבי העבודה:

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

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

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

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

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

 . 66-100%6, צפוף 33-66%צפיפות בינונית 

                                                 
5
המשרד להגנת מאר"ג, האוניברסיטה העברית,  –בין הגופים השותפים לתהליך זה: מכון דש"א, העשבייה  

 רת"ם, הגן הבוטאני של אוניברסיטת תל אביב. קרן קיימת לישראל, רשות הטבע והגנים,הסביבה, 
6
שטח ב. מתוך כלל תצורות הצומח הקיימות )יער, חורש( שיטה זו נותנת עדיפות לצומח המעוצה הגבוה 

 .10%תבחר התצורה הגבוהה ביותר אשר לה אחוז הכיסוי מעל ל
 



28 
 

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

 ביותר בשטח היחידה )צפיפות, כיסוי, גובה(. 

שיטה הסטנדרטית מתאימה לעבודה בשטחים טבעיים, אולם זוהה קושי בהתאמתה ה

לשטחים עירוניים. לכן, נוספו לטיפוסי הצומח לפי שיטת הדיגום המקובלת, מספר 

 וספים המפורטים בפרק הצומח להלן.טיפוסים נ

 

 רישום צומח וחי .3.2.4

באתרי  תומפורט תיסודיסקירה וכולל  2015-2016מאי  -זה בוצע בחודשים אוקטובר שלב

הסוקרים דגמו חתך של  הטבע, לזיהוי מקסימאלי של מיני צמחים ובעלי חיים הקיימים בהם.

עשה גם עדכון נבשלב זה  תוך רישום כלל המינים שנצפו בו והגדרתם במידת הצורך. ,השטח

מיפוי נקודתי נוסף של ממצאים מיוחדים ומטרדים שלא נצפו בשטח שכלל  של הסקר הכללי

 לכן. קודם

עם נתוני  בהוהוצלבו ( 3.2.5סעיף  למערכת קליטת נתונים )ראה להלןהוכנסו כלל התצפיות 

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

אנדמיות וכדומה.  . נתונים אלו כוללים סטטוס בחוק, נדירות,7החברה להגנת הטבע ועוד

 ים.בכרטיסי האתר תוצגהתוצאה 

 

 מערכת קליטת הנתונים .3.2.2

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

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

אתרים, יחידות צומח, במאגר המידע אוחסן מידע מרחבי )פוליגונים ונקודות: גבולות 

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

 ממצאים( ומידע גרפי )צילומים מייצגים(.

 מאגר המידע מורכב מחיבור של שלוש תוכנות המחוברות ביניהן: 

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

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

 בהתאמה לשאלון לסוקר ולכרטיס האתר. 

 קליטת הנתונים נערכה בפלטפורמה אינטרנטית של חברתESRI   שאפשרה לכל סוקר

להזין נתונים דרך המחשב האישי או הטלפון הנייד, ישר למאגר הנתונים של הסקר 

(ArcGIS Explorer Online.) 

                                                 
7

-1998. צמחי הבר בישראל, מינים נדירים ובסכנת הכחדה. אטלס מפות ודו"חות 2002ת, ג. ציוני 

. רשות הטבע והגנים, רת"ם.1991  
כרך א'. רשות הטבע  –. הספר האדום, צמחים בסכנת הכחדה בישראל 2007שמידע, א., פולק, ג., 

 והגנים.
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 דוגמא למערכת איסוף הנתונים -2 תמונה

 

 כרטיס האתר .3.2.6

:מרכזיים כרטיס האתר מורכב משישה חלקים  

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

 נגישות, קשר עם אתרים סמוכים, תשתיות ומטרדים.

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

התקפות ומידע על ממשקי קהילה במרחק כמאה מטרים מהאתר )מוסדות 

 חינוך, ציבור וקהילה(.

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

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

 על גבי תצלום אוויר.

 רשימת בעלי החיים שנצפו באתר )לעיתים מעל עמוד אחד(. 5עמ' 

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

סכנת הכחדה(, אנדמיים ומוגנים. בנוסף הכנסנו צמחים פולשים, 'אדומים' )ב

רשימות אלו ) עודד פעילות לניהול האתר ושמירתוכיוון שהבלטתם יכולה ל

 .(על פני מספר עמודיםלעיתים פרוסות 

 

 סקרים נושאיים נוספים .3.2.7

ידי מומחים, תוצאותיהם יוצגו -להשלמת ממצאי הסקר נערכו מספר דיגומים נושאיים על

 זו. מסמךשל  4בפרק 
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 הסקרים הנושאיים שנערכו הם:

 החברה להגנת הטבע.  ,עמית מנדלסון ל ידיענערך  –סקר בוטני  .1

 החברה להגנת הטבע. ,יעל אולק ל ידינערך ע -דיגום זוחלים .2

 יצחק כהן, החברה להגנת הטבע. ל ידיענערך  –סקר צפרות  .3

 ל ידיענערך  –דיגום עטלפי חרקים ויונקים גדולים )באמצעות מצלמות מעקב וגלאים(  .4

 שמוליק יידוב, מרכז יונקים, החברה להגנת הטבע.

 דובי בנימיני. ל ידיענערך  –דיגום פרפרים  .5

 ., אוניברסיטת תל אביבזוהר ינאי ל ידיענערך  –סקר אקווטי  .6

  רייסנר. -קורןענבל  ל ידיענערך  –ע תכנוני אודות אתרי הטבע העירוני סקירת מיד .7

 
 חצבים בתל ערני -3 תמונה
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 ממצאים מרכזיים  .4
 

 אפיון מערכות הצומח בקריית גת .4.1

העיר קריית גת ממוקמת באזור המעבר מגבעות השפלה לעבר מישור החוף. כיוון שכך, ניתן 

עיר גם קרקעות טרשיות שיפוט העיר בעיקר קרקעות סחף עמוקות ובמזרח הלפגוש בתחום 

רטונית. אזורי הקרקעות העמוקות נחשבים טובים לעיבוד חקלאי, ולכן היו על תשתית ק

מעובדים אינטנסיבית ברוב התקופות ההיסטוריות. לא מעט מהצמחים בבית גידול זה )מינים 

שבי קיץ המשגשגים לאחר התייבשות הקרקע, או סגטליים(, פיתחו התאמות שונות, כגון ע

צמחים בעלי שורשים עמוקים השורדים את החריש החקלאי המסורתי. חלק נוסף מהצמחים 

ערוצים עונתיים. המעבר לחקלאות ממוכנת ושימוש נרחב לנדחקו לשולי שדות חקלאיים ו

ות, שנדחקו פגע קשות ברבים ממיני הצומח בקרקעות העמוק 20 -בחומרי הדברה במאה ה

לשטחים מצומצמים ובשטח השתלטו בעיקר מינים אגרסיביים )לא מעט מהם, מינים גרים 

 ופולשים(.

בפאתי העיר נמצאים שני יערות, יער פלוגות ויער נועם, אשר על אף הייעור מהווים מקום 

. בגבעות הסחף העמוקותלקרקעות  מקלט חשוב לרבים מהמינים הנדירים והייחודיים

תיכונית -רטון מתצורת מראשה( נמצאת קרקע רדודה, עליה שולטת בתה ים)קהטרשיות 

)סירה קוצנית וזקנן שעיר( עם חדירה של מיני ספר כגון מרווה מלבינה, שמשון הדור 

 שיניים. בתה זו מיוצגת בשטחים נוספים ממזרח לגבול השיפוט העירוני.-ושלהבית קיצרת

אזורים המאופיינים בהשקיה  –ן אזורי גינון עירוני במרקם הבנוי העירוני, יש ניגוד חריף בי

קיצית, מדשאות ועצים, ומבוססים על מיני צומח זרים, ובין "מגרשים ריקים". מגרשים אלו 

בכלים כבדים. שימוש לל )כפי הנראה( ריסוס נרחב ומטופלים ע"י העירייה נגד עשבי בר, כו

בשטחים אלו, הנשלטים כיום ע"י מינים כתוצאה מכך, נפגע קשות המגוון הביולוגי הטבעי 

. גדות חמור אגרסיביים, גרים ופולשים. מצבם של ערוצי הנחלים בשטח השיפוט העירוני

הנחלים באזור התעשייה נהרסו כתוצאה מעבודות עפר וייצוב קרקע באמצעים הנדסיים, 

. אפילו מינים תיכוניים-וכמעט לא ניתן לפגוש בעיר צמחיית גדות האופיינית לנחלי אכזב ים

 אברהם מצוי, נמצאים בעיר על סף הכחדה.-שכיחים ביותר כגון פטל קדוש ושיח

 מיני צמחים )בניכוי מינים בלתי מזוהים(. 436בשטחי סקר קריית גת תועדו 

עצי פרי שאינם גדלים בר בישראל  2מינים אינם מיני בר מקומיים בעיר:  69מתוך מינים אלו, 

מינים  14 -מינים זרים )חלקם שתולים( ו 29מינים פולשים,  24צוי(, )פיקוס השקמה, רימון מ

 תרבות בתחום שיפוט העיר.-טבעיים בישראל אך שתולים/פליטי

מינים שתולים בגינון העירוני נרשמו רק אם הם מינים מקומיים, או מינים הידועים כפולשים 

 בישראל )כגון אקליפטוס המקור ומכנף נאה(.
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 ני הצומח באתרים השונים בעירעושר מי -3 טבלה

 מס' מינים האתרשם  אתר מס'

 260 הגבעות המזרחיות 1

 83 יער נועם 2

 51 תל ערני 3

 29 בריכת החורף 4

 40 חורבת פטוט 5

 48 ערוצים באזור התעשייה 6

 34 דרך החרושת 7

 68 מסילת הרכבת 8

 62 חוות הזרע מזרח 9

 50 נחל לכיש )צפון( 10

 194 פלוגותיער  11

 43 הכניסה לעיר 12

 59 מורד נחל שלווה 13

 41 פארק פ"ז 14

 21 שדרות לכיש 15

 28 רחוב מיכה 16

 38 טיילת כנען 17

 34 טיילת המלך חסן השני 18

 17 רחוב חידקל 19

 27 שדרות צה"ל 20

 16 כיכר אגוז 21

 25 רחוב הפרדס 22

 28 צומת קריית גת דרום 23

 34 הדרוםדרך  24

 23 שדרות ישראל פולק 25

 

מינים( ויער פלוגות  260שני הפוליגונים העשירים ביותר בצמחייה הינם הגבעות המזרחיות )

. (3)מודגשים בטבלה  מינים( הינו עשיר למדי במינים 83מינים(, אם כי גם יער נועם ) 194)

מינים( ואילו ברוב  68מבין הפוליגונים במרקם העירוני, העשיר ביותר הינו מסילת הרכבת )

דבר  –מינים בלבד, חלקם מינים זרים  40-20הפוליגונים העירוניים מספר המינים נע בין 

על רמת הפרה גבוהה לאורך השנים, שהביאה לצמצום ניכר בהיקף המינים המעיד 

 .המקומיים
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 טיפוסי צומח מוכללים .4.2

יחידות שטח )פוליגונים( הנבדלות זו מזו בהרכב,  104 -דונם(, חולקו ל 5,411אתרי הסקר )

יער גבוה, יער, חורש,  –תצורות צומח )כגון  14צפיפות וגובה הצומח. בשטחים אלו סווגו 

קיימא(, הנבדלות גם במינים השליטים שבהן. לאחר התחשבות -שיחייה, צומח עשבוני בן

טיפוסי צומח  35טים ולעיתים גם צפיפות המינים, זוהו בצירופי תצורות הצומח, המינים השלי

על סמך מאפיינים  טיפוסי צומח מוכללים 23 -שונים. לשם הנוחות, קובצו היחידות השונות ל

משותפים. מיפוי זה מאפשר הערכה כמותית של תצורות צומח שונות, והבלטה של תצורות 

תוך פירוט אחוז שטחם מכלל שטח  נדירות ברמה מקומית ולאומית. להלן פירוט הטיפוסים,

הסקר, שטחם בדונם ופירוט מספר יחידות הצומח שמופו מכל סוג )בטבלה מודגשות יחידות 

 צומח מיוחדות או נדירות(.

 דונם ומעלה. 10החלוקה לטיפוסי הצומח בוצעה בשטחים בעלי גודל מינימאלי של 

 

 טיפוסי הצומח המוכללים -4טבלה 

 ס'מ
מכלל  % טיפוס צומח מוכלל

 שטח הסקר

שטח 

 בדונם

מספר 

 פוליגונים

 16 2345 43.36 חקלאות אינטנסיבית 1

 14 455 8.4 גינון עירוני 2

 12 298 5.5 שטח מופר/מפותח 3

 11 492 9.1 מעזבה 4

 2 81.7 1.5 מעזבה בערוץ נחל 2

 6 162 3 נחל מופר 6

 8 660 12.2 יער גבוה בשלטון אקליפטוס המקור 7

 6 235.6 4.4 מגווןיער  8

 2 26.7 0.5 יער גבוה בשלטון אורן ירושלים 9

 2 42.9 0.8 יער אורנים נמוך בליווי סירה קוצנית 10

11 
-יער בשלטון שיטת עליאו  חורש

 2.7 הערבה
146.8 

3 

 3 47 0.8 בתה בשלטון טיון דביק 12

 1 13 0.2 שיחייה בשלטון צבר מצוי 13

 1 24 0.45 אירופישיחייה בשלטון אטד  14

 1 107 2 יער פארק בשלטון אשל וצבר 12

 2 43.6 0.8 מטעים 16
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 ס'מ
מכלל  % טיפוס צומח מוכלל

 שטח הסקר

שטח 

 בדונם

מספר 

 פוליגונים

 1 24 0.4 חישת קנים 17

 3 89 2 בתה בשלטון סירה קוצנית 18

 5 34 0.6 בתה עשבונית בקרקע עמוקה 19

 1 8.2 0.2 בתה עשבונית בשלטון זקנן שעיר 20

 1 12 0.2 בתה עשבונית בשלטון שומר פשוט 21

 1 16 0.3 בריכת חורף 22

 2 39 0.7 לא נסקרשטח ש 23

 

דונם( הינם שטחים שהצמחייה הדומיננטית בהם מאפיינת  4,302משטחי הסקר ) 80% -כ

בתי גידול מלאכותיים או מופרים: חקלאות, גינון עירוני, חורשות נטועות )למעט חורשות 

הנותרים  20%. ושטחים מופריםאקליפטוסים וחורשות דלילות(, ריכוזי צמחייה פולשת 

 חדות עם צמחייה ערכית ומקומית,משטחי הסקר הם שטחים אשר הוגדרו כיחידות צומח מיו

 .לגמרי נמצאים במצב טבעי אינםגם אם 

 

 פירוט תיאור טיפוסי הצומח המוכללים .4.2.1

 .בתחום הסקרלהלן תיאור טיפוסי הצומח המוכללים 

 א. חקלאות אינטנסיבית

סיווגי משנה, גידולי בעל )ללא  שלושהוחולק ל לשטחים חקלאיים פעיליםזה מתייחס סיווג 

שטחים אלו עוברים  השקיה קיצית(, גידולי שלחין )עם השקיה קיצית(, מטעים ופרדסים.

ך מצאי המינים ולפיכ ם העשויים להתחרות בגידול החקלאיממשק אינטנסיבי לדיכוי מיני

הינו דל ביותר ומבוסס על מינים בעלי עמידות גבוהה יחסית לחומרי הדברה,  הםהטבעיים ב

כולל לא מעט מינים זרים חובבי השקייה קיצית. מינים נוספים עשויים לשרוד בשולי חלקות 

 חקלאיות. 

דונם(, המרוכזים בעיקר במזרח ובצפון  2,345-משטחי הסקר )כ 43% -כ כוללטיפוס זה 

 העיר.

 
 לאות אינטנסיבית במזרח העירחק -4תמונה 
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 ב. גינון עירוני

משמשים לרוב בע הנמצאים בתחום הבינוי העירוני וסיווג זה הוגדר בעיקר באתרי ט

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

צים השכיחים ובצפיפות משתנים, יחד עם משטחי דשא ולא ניתן לזהות קשר ישיר בין הע

ה קיצית, קיימת(. בשטחים אלו מתקיימת השקיבשטח ובין הצמחייה העשבונית )אם 

המקשה על קיומם של צמחי בר מקומיים. בחלק משטחי הגינון נותרו כתמים קטנים 

דונם(,  455משטחי הסקר ) 8%-כ כוללטיפוס זה המאפשרים קיום צמחייה טבעית מקומית. 

 .בתחום השטח הבנוי

 
 וגינה ציבורית ברחוב מיכה טיילת כנען –גינון עירוני  -5תמונה 

 

 מפותחאו  . שטח מופרג

סיווג זה מתייחס לרוב לשטחים בהם בוצעו עבודות עפר בהיקף נרחב )או שימוש אינטנסיבי 

בחומרי הדברה( והם חשופים מצמחייה )בדגש על שטחי כריית קרקע "טריים"(. ככלל, 

בשל שטחם ים, למעט מבנים חקלאיים בודדים )ו בתחומי הפוליגונשטחים בנויים לא נכלל

 298 -משטחי הסקר, כ 5%-כ כוללהמצומצם, הוכללו בטיפוסי הצומח הגובלים(. טיפוס זה 

 דונם. 

 מעזבה .ד

ע"י צמחייה עשבונית, המשלבת  לרובוכיום נשלטים  שטחים אלו עברו הפרה קשה בעבר

מינים מקומיים אגרסיביים )למשל גדילן מצוי וחרצית עטורה( ומינים זרים ופולשים. בפרט 

ראויים לציון שטחים בצפון העיר, ששימשו עד לאחרונה כשטחים חקלאיים פעילים. מעזבה 

אלו דל,  נוספת במזרח העיר ממוקמת על אתר פסולת בניין נטוש. ערכם הבוטני של שטחים

אם כי העשבוניים הגבוהים משמשים לפעילות בעלי חיים שונים כגון הציפור חוחית, הניזונה 

 משטחי הסקר(. 9%דונם ) 492פוליגונים בשטח  11הגדרה זו כוללת  מזרעי הקוצים.
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 מעזבה בערוץ נחל .ה

להפרידם במצב הנוכחי, אין הבדל מעשי בינם ובין שאר שטחי המעזבה, אולם מצאנו לנכון 

. בשטחי העיר חסר כיום הגבוה הטמון בשטחים אלו לטיפוס נפרד בשל פוטנציאל השיקום

תיכוני. במצב תקין, בית גידול זה היה משלב צמחייה -בית הגידול הטבעי של נחל אכזב ים

אברהם מצוי ואחרים. -עבקנה שכיח, קנה מצוי, פטל קדוש, שיח :יובשנית וצמחיית גדות כגון

שרדו בעיר או בשטחים הסמוכים אליה ועשויים לאכלס מחדש את אפיק הנחל, אם מינים אלו 

הגדרה זו כוללת שני כי מומלץ לבצע שיקום אקסטנסיבי שימנע התבססות צמחייה פולשת. 

טיפוס זה הוגדר . משטח הסקר( 1.5%) דונם 82 -פוליגונים באפיק נחל לכיש, בשטח של כ

 כטיפוס צומח מיוחד הראוי להגנה.

 חל מופרנ .ו

ה. לאורך נחל שלווה, נחל נועם והסביב –בתחום אזור התעשייה  פוליגוניםבהגדרה זו נכללו 

שהביאה להרס מוחלט של צמחיית הבר הטבעית. רבים הנחלים הטבעיים עברו "הסדרה" 

מהמינים הקיימים כיום בשטח הינם זרים ופולשים, כגון לכיד הנחלים ומספר מיני ירבוז, וכן 

ג מינים מקומיים אגרסיביים כדוגמת ינבוט השדה. מבחינה מעשית, טיפוס זה מייציש בשטח 

מת לבית גידול לח. הפרדתו מ"שטח מופר" נועדה להדגיש שטח מופר לחלוטין עם זיקה מסוי

את פוטנציאל השיקום של אפיקי הנחלים בעתיד, אך יידרש שיקום ממושך להבאת שטחים 

דונם  162ים בשטח פוליגונ 6בהגדרה זו נכללו  קדת.אלו למצב של מערכת אקולוגית מתפ

 .משטח הסקר( 3%)

 יער גבוה בשלטון אקליפטוס המקור .ז

ות הנמצאים בעיקר ביער פלוגות וביער נועם. מדובר על חורשבהגדרה זו נכללו פוליגונים 

בתשתית קרקע עמוקה. חורשות אלו ובפרט בחלקים בהן ו נטועות ותיקות בצפיפות משתנה

ליל, מהוות מקום מקלט חשוב ביותר למיני צמחים נדירים ו"אדומים" )בסכנת היער ד

מרוות  , לדוגמא:הכחדה(. למעשה, מרבית המינים ה"אדומים" בעיר תועדו בשטחי החורשות

עטיינית מגובבת. לאור זאת, הוגדר בית פלה(, שום הגלגל, סומקן ענקי ואייג )אתר יחיד בש

 12%דונם ) 660פוליגונים בשטח  8בהגדרה זו נכללו  גנה.כטיפוס מיוחד הראוי לההגידול 

 (.הסקרמשטח 

 יער מגוון .ח

יער ייחודי. בחלק מהמקרים, -מדובר על חורשות נטועות, לרוב צעירות למדי וללא תת

החורשות טופלו נגד עשבי בר ובאופן כללי ניתן לומר כי מגוון המינים ביערות אלו נמוך 

 235פוליגונים בשטח  6בהגדרה זו נכללו  ים הוותיקים.בהרבה מאשר ביערות האקליפטוס

 (.הסקרמשטח  4%דונם )

 יער גבוה בשלטון אורן ירושלים .ט
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מדובר על חורשות בוגרות על תשתית קרקע קרטונית. בהעדר ייעור, הייתה מתפתחת 

ל במיוחד ואינו מקיים היער ד-בשטחים אלו בתה בשלטון סירה קוצנית, אך בשל הייעור, תת

פרי. ראוי -המין ה"אדום" דרדר אשקלון ופרטים בודדים של קדד גדולמלבד ם, ייחודיים מיני

 היער רקפת מצויה.-לציין כי בניגוד למוכר לנו מיערות מזרחיים יותר, לא תועדה בתת

 .משטח הסקר(  0.5%) דונם 27פוליגונים בשטח  2בהגדרה זו נכללו 

 יער אורנים נמוך בליווי סירה קוצנית .י

עדיין צעיר, הוא  מדובר על חורשות אורנים צעירות בתשתית קרקע קרטונית. כיוון שהיער

. לפיכך (בפרק זה תצורת יחהמתוארות ב) ודומה למדי לבתות הסירה היער-שמר על תת

, אך מדובר על מצב זמני: כאשר האורנים הטיפוסים הראויים להגנההוגדר טיפוס זה כאחד 

וון. מומלץ לשקול דילול משמעותי של החורשות כדי לשמור על היער להתנ-יגדלו, צפוי תת

משטח  0.8%)  דונם 46פוליגונים בשטח  2בהגדרה זו נכללו  היער הטבעי.-מרבית תת

 .הסקר(

 הערבה-יער בשלטון שיטת עליאו  חורש .יא

-לאורך נחל לכיש, הנשלטים כיום ע"י העץ הפולש שיטת עליבהגדרה זו נכללו פוליגונים 

ומיקום הפלישה  קים בהדרגה מיני הצמחייה המקומיתבשל הפלישה הנרחבת, נדחהערבה. 

לאורך ערוץ הנחל מסייע להמשך התפשטות השיטים במעלה ובמורד הנחל, גם מחוץ 

לגבולות שיפוט העיר. הבעיה מחייבת טיפול שיטתי וממושך למיגור או לוויסות היקפי 

 . משטח הסקר( 2.7%) דונם 147פוליגונים בשטח  3בהגדרה זו נכללו  הפלישה.

 בתה בשלטון טיון דביק .יב

כיח במיוחד בשטחים טיון דביק הינו מין מקומי מתפרץ, בעל זיקה לבתי גידול לחים, אך ש

די דרכים, עבודות עפר וכדומה(. לאור חדירתם בשנים האחרונות של מינים שעברו הפרה )צ

יקום ראשוני של שטחים מופרים. עם זרים ופולשים, הטיון מהווה סוג של "חלופה טבעית" לש

 זאת, זה אינו מצב רצוי ועדיף לבצע שיקום אקסטנסיבי שיעשיר את מגוון המינים המקומי.

 .משטח הסקר( 0.8%) דונם 47פוליגונים בשטח  3בהגדרה זו נכללו 

 שיחייה בשלטון צבר מצוי .יג

זה נמצאת שיחייה  לאורך נחל לכיש בתחומי יער פלוגות. באזורבהגדרה זן נכלל פוליגון 

צפופה וענייה במינים, המבוססת על צבר מצוי ואטד אירופי. הצבר הינו מין זר בארץ, אם כי 

קיים בה כבר מאות שנים וללא סימנים לפלישה משמעותית. למשוכות הצבר יש חשיבות 

הן אינן תורמות למגוון הבוטני, אך  –תרבותית, אך חשיבותן האקולוגית מוגבלת -היסטורית

שויות לקיים בעלי חיים שונים. בשלב זה, מוצע שלא לפעול אקטיבית נגד שיחיית הצבר, אך ע

 במידה והשטח יעבור הפרה בעתיד )כגון שריפה או עבודות תשתית(, יש להימנע מחידוש

 ולהחליפה בצמחייה המקומית. שיקום שיחיית הצברו
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ה צמחייה אופיינית לערוצי השיחייה ממוקמת בגדת נחל לכיש. בקטע זה של הנחל, לא זוהת

בהגדרה זו נכלל פוליגון אחד בשטח  נחלי אכזב ומומלץ לשקם את צמחיית הגדות המקומית.

 .משטח הסקר( 0.2%) דונם 13

 

 נחל לכיש –שיחיית צבר  -6תמונה 

 

 שיחייה בשלטון אטד אירופי .יד

זמן רב. במקרה ה לפני די בשפלה, בפרט בשטחים שעברו הפראטד אירופי הינו מין שכיח למ

תל ארכיאולוגי קדום, בצלעו יש ריכוז גדול ומרשים  –זה, מדובר על מורדותיו של תל ערני 

דונם(. ערכה הבוטני של שיחייה זו נמוך למדי, אולם היא משמשת  24על פני של אטדים )

היחידה כוללת גם את במת  כמקום מסתור לבעלי חיים ופירות האטד מספקים מזון לציפורים.

שועל -כגון שעורת התבור ושיבולת)אוהב חנקן( ל, המכוסה בצומח עשבוני רודראלי הת

)וזאת בשל קיומו של אתר ארכיאולוגי במשך תקופה ממושכת, דבר שהעשיר את ריכוזי 

דונם  24 ובהגדרה זאת נכלל טיפוס זה הוגדר כטיפוס הראוי להגנה. החנקן בקרקע(.

 משטח הסקר( 0.45%)

 אשל הפרקים וצבר מצוייער פארק בשלטון  .טו

ובו פסיפס של עצי אשל הפרקים ומשוכות צבר,  ות תל ערני נמצא שטח נרחב יחסיתלמרגל

אליהם נלווים עצי בוסתן נוספים )שקד מצוי, פיקוס התאנה, פיקוס השקמה(. בין העצים יש 

-שטחים עשבוניים נרחבים, הנשלטים בעיקר ע"י צמחייה רודראלית )שעורת התבור, שיבולת

כלנית מצויה, חצב מצוי ועירית גדולה. טיפוס זה  –שועל ועוד( וראוי לציון גם ריכוז גיאופיטים 

 (.משטח הסקר 2%) דונם 107בהגדרה זו נכללו  .הוגדר כטיפוס הראוי להגנה

 מטעים .טז

מדובר על שני מטעים, מטע רימונים עזוב ומטע זיתים.  מטע הרימונים נסקר ונמצאה בו 

 –, אך ראוי לציון ריכוז של שני מיני לופיים )אוהבת חנקן( בונית רודראליתבעיקר צמחייה עש

ולוליינית מעובה, הנדירים למדי בשטחי הסקר. מטע הזיתים לא נסקר רץ ישראלי לוף א
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בהגדרה זו  .כטיפוס הראוי להגנהבשטח )אם כי נראה שהוא אינו נטוש(. טיפוס זה הוגדר 

 משטחי הסקר(. 0.8%דונם ) 44 -נכללו שני פוליגונים בשטח כ

 חישת קנים .יז

בהגדרה זו נכלל פוליגון בתעלה המתנקזת לנחל שלווה באזור התעשייה. למעשה, זהו 

הקטע היחיד בערוצי הנחלים באזור התעשייה ששמר על צביון טבעי, בשלטון קנה מצוי 

ון אחד בהגדרה זו נכלל פוליג כטיפוס הראוי להגנה.ועבקנה שכיח. טיפוס צומח זה הוגדר 

 משטח הסקר(.  0.4%) דונם 24של בשטח 

 בתה בשלטון סירה קוצנית .יח

המהווים את ליבן של הגבעות המזרחיות. גבעות אלו הן משארים בהגדרה זו נכללו פוליגונים 

טבעיים בין השדות המעובדים, שנותרו ללא עיבוד כנראה בשל ריבוי הסלעים בקרקע 

כוללת בעיקר סירה קוצנית ולעיתים גם בהן לטת ולעיתים גם בורות חצובים. הצמחייה השו

ספר המדבר כגון צומח אופייני לזקנן שעיר, קורנית מקורקפת ועוד. ניתן לזהות בשטח גם 

מינים נדירים  מתקיימיםהפר הסמורה. בשטח -שיניים, שמשון הדור ולשון-שלהבית קיצרת

כטיפוס הראוי מח זה הוגדר פרי. טיפוס צו-וביניהם דרדר אשקלון )מין "אדום"( וקדד גדול

 משטח הסקר(. 2%) דונם 89פוליגונים בשטח כולל של  3בהגדרה זו נכללו  .להגנה

 
 בתה בשלטון סירה קוצנית בגבעות המזרחיות -7תמונה 

 

 בתה עשבונית בקרקע עמוקה .יט

הפזורים בין הגבעות המזרחיות. מדובר על ערוצים רדודים בשולי  בהגדרה זו נכללו פוליגונים

קיימא(. המינים הבולטים בשטח הינם שומר -חלוף ובן-שדות, ובהם בד"כ צומח עשבוני )בן

וקיימת  ים תועד המין ה"אדום" מרוות אייגפשוט, דרדר קיפח וקנרס סורי. באחד הערוצ

נוספים כגון דרדר אשקלון )שתועד בגבעות  סבירות לגילויים של מינים נדירים ו"אדומים"

בהגדרה זו נכללו  .כטיפוס הראוי להגנההמזרחיות( וזמזומית ורבורג. טיפוס צומח זה הוגדר 

 משטח הסקר(. 0.6%) דונם 34פוליגונים בשטח כולל של  5
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 יותבתה עשבונית בקרקע עמוקה בין הגבעות המזרח –ופרגיםפריחת קנרס סורי  -8תמונה 

 

 בתה עשבונית בשלטון זקנן שעיר .כ

מידה עירוני, דבר הנובע ככל הנראה מתשתית הקרקע. עיון במפה -זהו בית גידול חריג בקנה

חול עם מעט -הגיאולוגית מלמד כי מעט דרומה, מופיע במפה מחשוף של תצורת פלשת )אבן

הדגני המין מאובנים(. להערכתנו, גם במדרון זה נחשפת תצורת פלשת. השטח נשלט ע"י 

 שטח זה ל כלניות אדומות. ראוי להבטיח הגנה מלאה עלשויש בו ריכוז פריחה  זקנן שעיר

כטיפוס מיוחד הראוי כחלק מרצף השטחים הירוקים לאורך נחל לכיש. טיפוס צומח זה הוגדר 

 0.2%) דונם בגדה הצפונית של נחל לכיש 8בהגדרה זו נכלל פוליגון יחיד בשטח  .להגנה

 .ר(משטח הסק

 

 מדרון הזקנן השעיר בגדה הצפונית של נחל לכיש -9תמונה 

 

 בתה עשבונית בשלטון שומר פשוט .כא

הצפוני של הגבעות המזרחיות. גבעה זו מופרת יחסית לאחרות ועל כן  בחלקמדובר בשטח 

, אך חשיבותה רבה כאי טבעי במרחב החקלאי קוצנית נשלטת בידי שומר ולא בידי סירה
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בהגדרה זו נכלל פוליגון  .כטיפוס מיוחד הראוי להגנהשבסביבתה. טיפוס צומח זה הוגדר 

 משטח הסקר(. 0.2%) דונם 12יחיד בשטח 

 בריכת חורף .כב

במרבית הסיורים בשטח, הייתה מוצפת במים. עם בריכה בשולי אזור התעשייה אשר 

-רורית מצויה, שנית שוותהתייבשותה, תועדו בה מינים אופייניים לבריכות עונתיות כגון אפ

אבקנית וורבנה שרועה. -שיניים ועטיינית קצרה. כמו כן אותרו בה המינים הנדירים עטיינית דו

קיימת סבירות להימצאות המין ה"אדום" עטיינית מגובבת. זוהי אחת מבריכות החורף 

ער המעטות במרחב וחשיבותה למגוון המינים העירוני רבה. שתי בריכות נוספות, בשטח י

פלוגות, הינן זעירות )עשרות מ"ר בלבד( ולכן לא סומנו כחלק ממיפוי הצומח )אם כי קיים בהן 

המין ה"אדום" עטיינית מגובבת, והמין הנדיר למדי קיצנית צמרנית(. טיפוס צומח זה הוגדר 

דונם בשולי אזור  16בהגדרה זו נכלל פוליגון יחיד בשטח  .כטיפוס מיוחד הראוי להגנה

 .אחוז משטח הסקר( 0.3%) התעשייה

 לא נסקרשטח ש .כג

פוליגונים קטנים בצפון אזור התעשייה, שעקב מגבלות טכניות )קשיי  2בהגדרה זו נכללו 

 0.7%) דונם 39גישה ואילוצי זמן( לא נסקרו בשטח. שטחם הכולל של פוליגונים אלו הוא 

ולפי התרשמות מתצ"א ופוליגונים גובלים, כנראה שאופיים הינו של  אחוז משטח הסקר(

 צמחיית מעזבה.

 



42 
 

 )טיפוסי צומח מוכללים( בקריית גת בתי גידול -5מפה 
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 )טיפוסי צומח ייחודיים( בקריית גת בתי גידול ייחודיים -6מפה 
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 צמחים נדירים ו"אדומים" בקריית גתמיני  .4.3

 

 מהו מין "אדום" -רקע  .4.3.1

מיני הצמחים ה"אדומים" הינם צמחים אשר הוגדרו ע"פ מספר קריטריונים כמיני הצמחים 

בעלי סכנת ההכחדה החמורה ביותר. רשימת המינים ה"אדומים" הנכללים "בספר האדום" 

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

נדירותו  :אדום" התבססו על"הקריטריונים אשר שימשו להגדרת מין צמח כמין  כבר נכחדו(.

 ;קצב ההכחדה ;האנדמיות )הייחודיות לישראל( ;ההסתברות לאובדן בית גידולו; של הצמח

האם האוכלוסייה בארץ היא קצה התפוצה העולמית  ;האטרקטיביות לקטיפה ולשימוש אנושי

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

  .8הסיכון לכל מין מידת

השפלה אזורהמינים ה"אדומים" ב  

שטח העיר קריית גת נמצא בגלילת )אזור( השפלה. בגלילת השפלה יש מספר נמוך במיוחד 

. זוהי הגלילה מכלל המינים ה"אדומים" 2.4%, 414מתוך  10 -ים "אדומים": כשל מינ

ככלל, המרחב מאופיין רובו ככולו במסלע ר בישראל במספר מינים "אדומים". הדלילה ביות

רטוניים נותרו עד ימינו עות סחף במערב השפלה. המרחבים הקקרטוני )חבורת עבדת( וקרק

פיתוח הכבדים במישור החוף הסמוך. עם זאת, כמעט ללא פגיעה בהשוואה ללחצי ה

והמינים ה"אדומים" בשפלה  קעות הסחף חלה הידרדרות משמעותיתבתפוצתם של צמחי קר

 גדלים רובם ככולם בקרקעות אלו.

אלוביום(. המכונות רובה המכריע של העיר קריית גת נמצא באזור קרקעות סחף עמוקות )

 .(2מפה ראה רטון מתצורת מראשה )חשופי קיה שבמזרח העיר יש סדרת מבאזור התעשי

נחשבות באופן מסורתי לקרקעות טובות לחקלאות ובחלקן הגדול התקיים  קרקעות הסחף

לאורך ההיסטוריה עיבוד חקלאי מסורתי, המאופיין בחריש רדוד יחסית. מגוון צמחים 

מקומיים הסתגלו לתנאי החריש המסורתי, אולם עם המעבר לחקלאות אינטנסיבית המשלבת 

 מה דרמטית תפוצתם של מינים אלו.הצטמצ –חריש עמוק ושימוש נרחב בחומרי הדברה 

 

   9המינים ה"אדומים" בקריית גת ע"פ "הספר האדום" .4.3.2

 מיני צמחים "אדומים". 2במרחב קריית גת וסביבתה הקרובה תועדו לאורך השנים 

ק"מ מגבולות שיפוט  1לבדיקת מיני הצומח "האדומים" הוגדר בטווח של  מרחב ההתייחסות

 קריית גת. זאת משתי סיבות:

                                                 
8
 .2010פולק,   

9
 ( 2002(, ציונית )2011;2007מקורות מידע עיקריים, שמידע וחובריו ) 3הסקירה מבוססת על   
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 עוט נתונים היסטוריים המתייחסים לגבולות השיפוט העירוניים.מי .א

קיימים )או התקיימו( גם  ,קיימת סבירות גבוהה לכך שמינים שתועדו בפאתי היישוב .ב

 בגבולותיו. 

לצערנו, בשכבת המידע הקיימת, אין תיעוד מדויק לתאריכי תצפיות העבר במינים "אדומים", 

 4בתחום "הקו הכחול" העירוני ועל גבולו המידי יש  .1965עם זאת כולם תועדו לאחר שנת 

וארבע נקודות נוספות הנמצאות בטווח של מאות  מים"נקודות בהן תועדו בעבר מינים "אדו

 כנית הפיתוח "קריית גת מערב" או בקרבתה(.מגבול העיר )רובן ככולן בתחומי תמטרים 

או  הנחשבים נדירים, אנדמיים בנוסף לצמחים "האדומים" קיימים במרחב מיני צמחים שונים

 אולם לא בסכנת הכחדה. ,מוגנים

 

. להלן מספר מאפיינים קרקעות כבדות ועמוקותבעבר  כמעט כל המינים שתועדו בעיר

 :דוגמאות

  שנתי צנוע ממשפחת השפתניים, קוצני ופורח מאוחר -עשבוני חד –געדה קוצנית

אוגוסט(, בעיקר בשדות באדמות כבדות ועמוקות וקרקעות סחף. המין -יחסית )יוני

)תצפית שמופיעה אצל שמידע וחובריו,  1984תועד ב"צומת פלוגות" לאחרונה בשנת 

תי נקודות רט"ג(. במאגר המידע של רט"ג מצוינות ש אך לא במאגר המידע של

 ית גת, באתרי שדרות לכיש וכיכר אגוז.בקר

 שנתי זעיר ממשפחת הפואתיים, מוכר בעיקר בשרון ובפלשת. -חד – דבקת פלשת

במיוחד בקרקעות חמרה, אך גם בחולות מיוצבים ובכורכר. במאגר המידע של רט"ג 

יש תיעוד למין זה בצומת פלוגות. עם זאת, לאור תשתית הקרקע, אם המין שרד 

 ממזרח לצומת. , מעטבקריית גת, כנראה שרק במדרון הזקנן השעיר

  שנתי, אנדמי לישראל, ממשפחת השפתניים, הקרוב -עשבוני רב –מרוות אייג

למרוות ירושלים אך ייחודי לקרקעות עמוקות. אוכלוסיית קריית גת היא הדרומית 

מין תועד ביער ה והקרובות ביותר אליה נמצאות בעמק יזרעאל. המין בארץ ביותר של

 .40פלוגות ממערב לכביש 

 חיים, ממשפחת הזיפניים. המין מאפיין קרקעות -שנתי קצר-עשבוני רב – סומקן ענקי

עמוקות ושרד במספר אתרים רב יחסית, כולל לא מעט אתרים בשפלה. המין תועד 

 .40ביער פלוגות ממערב לכביש 

 ת המרשימה שלו גיאופיט ממשפחת השושניים, הבולט בתפרח – שום הגלגל– 

הגדולה ביותר מבין כל מיני השום בארץ. צבע הפרח ורוד ולאחר התייבשותו מתנתק 

גבעול הפרח מהצמח ומתגלגל ברוח, צעד המסייע בהפצת הזרעים. זהו מין של 

גלאון ותועד ביער פלוגות  –קרקעות כבדות עמוקות. המין מוכר ממרחב קריית גת 

 .40ממערב לכביש 
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  חלב חום-נץ –במרחק גדול יותר מהעיר קריית גת תועדו מינים "אדומים" נוספים 

 מלען ארוך-תלתו לוענית יריחוביער המלאכים )כחמישה ק"מ מזרחית לעיר עצמה(, 

 כשבעה ק"מ דרומית לעיר )ליד תל קשת(. דרדר אשקלוןבקרבת מושב נחלה, ו

 

 

 תצפיות היסטוריות במיני צמחים נדירים בקריית גת ובסביבתה הקרובה -7מפה 
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 ממצאים .4.3.3

 מהם דווחו בעבר בשטחי העיר: 3מיני צמחים "אדומים",  5בסקר הנוכחי תועדו 

  חיים ממשפחת המורכבים, הגדל בשדות לס -שנתי קצר-עשבוני רב –דרדר אשקלון

אנדמי לישראל )קיים גם במואב שבירדן(. המין הינו "צמח גלגל". -המין תת ובבתות ספר.

"מיני גלגל" הינם צמחים המפיצים את זרעיהם בדרך ייחודית: עם התייבשות הצמח, 

שורשיו ניתקים בקלות מהקרקע, והצמח כולו מתגלגל ברוח לאורך השטח. תוך כדי 

עד המין בגבעות המזרחיות )מוזכר בסקר הנוכחי, תו הגלגול, מתפזרים הזרעים במרחב.

 באזור צומת פלוגות, אך לא במאגר המידע של רט"ג(. "אדום"בספר ה

 בשטחי יער פלוגות ה י, האוכלוסיביער פלוגות ובגבעות המזרחיות תועד – מרוות אייג

 מאגרי המידע של רט"גמ ההידוע 40יה המערבית לכביש י. האוכלוסמהגדולות בארץהיא 

 ב רעיית יתר.כמעט ונכחדה עק

 תועד ביער פלוגות. – סומקן ענקי 

 דגני האופייני לבריכות חורף מתייבשות ומוכר גם במאגרי מים  – עטיינית מגובבת

בשפלה. אנדמי לישראל. תועד בסקר הנוכחי בבריכות חורף קטנות ביער פלוגות )לא 

 היה מוכר בקריית גת בעבר(.

 מהגדולות , ביער פלוגות נמצאת אוכלוסייה תועד ביער נועם וביער פלוגות – שום הגלגל

 בארץ המונה כמה מאות פרטים של מין זה.

מין  )שגם היא זמזומית ורבורגלא מזוהה, ייתכן  זמזומיתבנוסף למינים אלו, תועדה בסקר 

ובסבירות נמוכה יותר גם בחורשת האקליפטוסים לאורך  "אדום"(, בעיקר ביער פלוגות

 מסילת הרכבת.
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 ממצאי הסקר הנוכחי – ייחודייםונדירים ו תצפיות במינים "אדומים" -8 מפה
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שום הגלגל, יער פלוגות -11תמונה  מרוות אייג, יער פלוגות -10ה תמונ   

  
דרדר אשקלון, הגבעות המזרחיות -13תמונה  עטיינית מגובבת, יער פלוגות -12תמונה    

  
יער פלוגות סומקן ענקי, -14תמונה   

 

 



50 
 

 מינים נדירים ומוגנים נוספים

ם לנדירים אך יש לצד המינים ה"אדומים" ראויים לציון מספר מינים נוספים, שאינם נחשבי

קרקעות סחף עמוקות, שאינם נחשבים לנדירים, אופייניים למינים  . לדוגמא,בהם עניין מיוחד

 :כגון

 אופי בית הגידול המתאים לעיבוד חקלאי, הוא כמעט ואינו מיוצג בגלל  - קנרס סורי

בשמורות טבע. כפתרון חלקי לשימור המינים הייחודיים, מומלצת השיטה של הקמת 

"גני מקלט" לצמחים הייחודיים. שילובו של גן מקלט כזה במסגרת אחד הפארקים 

-ופוטנציאל חינוכי העירוניים, ייתן ערך מוסף משמעותי וישלב בין צרכי שמירת טבע

 הסברתי להיכרות עם הצמחייה הייחודית למרחב.

 
 קנרס סורי, הגבעות המזרחיות -15תמונה 

 

 ראויים לציון מינים נוספים שמציאותם בקריית גת בעלת עניין:עוד 

 עץ בולט השכיח בארץ בעיקר בחגורת הספר. המין גדל בכתמים  – אלה אטלנטית

שונים בשפלה. ליד חוות הזרע אותרו מספר פרטים בוגרים, שלא ברור האם הם 

 שתולים או שצמחו בכוחות עצמם )הפצה ע"י ציפורים(.

 עשבוני רב שנתי ממשפחת הסחלביים נדיר באזור השפלה מאפיין  -בן סחלב צריפי

 , אותר ביער נעם וביער פלוגות.קרקעות עמוקות
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 פלוגותבן סחלב צריפי, יער  -16תמונה 

 

  המאפיין קרקעות עמוקות  ,שנתי ממשפחת ההרדופיים-עשבוני רב –וינקה עשבונית

כיום המין שכיח בעיקר  ברחבי הארץ, אך תפוצתו הצטמצמה בשנים האחרונות.

 להב.-פורהבבתות הספר באזור 

  רבניים, המאפיין בריכות עונתיותשנתי ממשפחת הו-עשבוני חד –ורבנה שרועה 

בשולי אזור התעשייה  ונדיר מאד מקומית בשפלה. אותר בבריכת החורף הגדולה

 .(5)אתר מספר 

  כיח בעיקר בגולן שנתי ממשפחת הסוככיים, ש-עשבוני רב –חרמשית השדות

 אותר בגבעות המזרחיות.אינו שכיח בשפלה. וובעמק יזרעאל 

  שנתי ממשפחת השפתניים, מאפיין קרקעות עמוקות -עשבוני רב –מרווה מנוצה

 ואינו שכיח. אותר בעיקר בחורשת הכניסה לעיר.

 ממשפחת המורכבים, אך שכיח למדי  ,מין סביון נדיר יחסית בארץ – סביון פשוט

 בקריית גת.

 שנתי ממשפחת הדגניים, המאפיין בריכות חורף. -עשבוני חד –אבקנית -עטיינית דו

 נחשב לנדיר בארץ.

 שיח )או עץ קטן( האופייני לאזורים חמים בבקע ים  – המדבר הגדולה-פתילת

המלח, אך גדל באתרים שונים מחוץ לתחום תפוצתו. פרט בודד תועד באזור 

 התעשייה.
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 הגדולה, אזור התעשייה קריית גת המדבר-פתילת -17תמונה 

 

 שנתי ממשפחת הפרפרניים, מאפיין אזורי בתה ונחשב -עשבוני רב – פרי-קדד גדול

כחליל הקדד. אותר בגבעות  –נדיר. על צמח זה מתפתחים זחלי פרפר נדיר ומוגן 

 .(1)אתר  המזרחיות

 קוץ ממשפחת המורכבים, הנחשב נדיר למדי. אותר ברוב שטח  – קיצנית צמרנית

 יער פלוגות.

 שנתי ממשפחת הנוריתיים. נחשב לנדיר בארץ ועד -עשבוני חד – פרחים-קצח זעיר

לשנים האחרונות נחשב גם למין "אדום", אך מצוי יחסית בשפלה. אותר בגבעות 

 המזרחיות.

 המאפיין בעיקר את אזורי הצומח שיח נמוך ממשפחת הלוטמיים-בן – שמשון הדור ,

הערבתיים. אוכלוסיית המין בקריית גת )הגבעות המזרחיות( מייצגת חדירה עמוקה 

 תיכוני.-יחסית לאזור הים

 שנתי מהמורכבים, האופייני בארץ לנגב המערבי, אך -עשבוני חד – ארי שעירה-שן

 תועד גם באזור התעשייה ליד נחל נועם.

 שנתי נדיר מהמורכבים. אותר בגבעות המזרחיות.-חדעשבוני  – תמריר בינוני  

 

 מציג את מגוון המינים הנדירים המוגנים האנדמיים ואדומים בכל אתר בעיר. 1נספח 
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 ואתרי פריחה עצים בולטים -9מפה 
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 10עושר מיני צמחים נדירים, "אדומים" ומוגנים בתחום קריית גת -10מפה 

                                                 
10

 מפה זו כוללת גם מינים שנשתלו בידי אדם. 
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 מסקנות .4.3.4

מינים "אדומים", אם כי שניים מהמינים ה"אדומים"  5תועדו הן בעבר והן בסקר הנוכחי 

בו תועדו שני המינים  שתועדו בעבר )געדה קוצנית ודבקת פלשת( לא תועדו בסקר הנוכחי

 .דרדר אשקלון ועטיינית מגובבת

יחסית לערים רבות בארץ, קריית גת שמרה על רוב מצאי המינים ה"אדומים" שתועדו בה 

ינים לציון. ברם, יוזמות פיתוח עתידיות מאיימות על עתידם של המ בעבר וזהו הישג ראוי

יימת והקמת כניות פיתוח ביער פלוגות, הן למגורים )עיבוי שכונה קה"אדומים", ובפרט ת

 והן פיתוח פארק אליאב העשוי לגרור פיתוח אינטנסיבי ביער. שכונת קריית גת מערב(

שרדה בשטחי העיר )ובפרט ביער פלוגות  קוצניתגעדה להערכתנו, קיים סיכוי סביר כי גם 

פשרה את זיהויה בשטח. יש לציין כי המין תועד א שעונת הסקירה לא אוביער נועם(, אל

, דבקת פלשת. באשר ל40בשנה החולפת בצדו המערבי של יער פלוגות, מערבית לכביש 

של נחל לכיש ת האזור הסביר ביותר לחיפוש המין הינו מדרון הזקנן השעיר בגדה הצפוני

 ממזרח לצומת פלוגות.

 
 40געדה קוצנית, מערבית לכביש  -18תמונה 

 

מומלץ לבצע סקר אינטנסיבי יותר וממוקד בדגש מיפוי פרטני של ריכוזי המינים ה"אדומים" 

ביער פלוגות, ולהבטיח שימור מלא של אוכלוסיות המינים הנדירים. נציין כי השטח המיועד 

לשכונת קריית גת מערב, לא נכלל בסקר הטבע העירוני )שכן אינו נמצא בגבולות השיפוט 

 לגבי המצאי הקיים בו הינו מוגבל.ע שברשותנו העירוניים( והמיד

-5.3.1סעיפים ב מרוכזות בפרק המלצות צומח כללי וצמחים אדומים ונדירים המלצות

." ונדיריםים "אדומיםמחצ מיני המלצות -5.3.2ו המלצות צומח כלליות  
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 צמחים פולשים בקריית גת .4.4

 

 רקע .4.4.1

צמחים פולשים מהווים כיום אחד האיומים המרכזיים על בתי הגידול הטבעיים בישראל. 

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

 בעקבות כך גם להיעלמות בעלי חיים מקומיים. 

ר, פרה )עבודות עפהאזורים הרגישים ביותר לחדירת מינים פולשים הם שטחים שעברו ה

חלק גדול מהצומח הטבעי נפגע או נעלם )בעיקר  -(מהכביש חדש, חקלאות, ריסוס וכדו

שיח(, המינים שמצליחים לתפוס את מקומם בצורה -עצים, שיחים ובני -המינים המעוצים

המהירה והיעילה ביותר הם אותם מינים פולשים שלהם כושר הפצה ונביטה מעולים 

א ממשק אקטיבי לדילול והשמדת מינים אלו, לצומח המקומי יהיה קשה בשטחים מופרים. לל

 מאוד, אם בכלל, להתבסס מחדש בשטח. 

קריית גת כעיר תעשייה, היא יעד לשינוע יומיומי של סחורות מרחבי הארץ, דבר שעשוי 

להקל על חדירה והתבססות של מינים פולשים, לחלקם זו עשויה להיות "התחנה הראשונה" 

בהתקדמות לשטחים טבעיים פתוחים בשפלה. לפיכך, יש חשיבות למעקב וטיפול שוטף 

 למניעת חדירה והתבססות של מינים פולשים.

 הבחנה בין צמח זר לפולש

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

משים לנוי ואינם נכללו ברשימת הצמחים רובם מש -מכוונת. קיימים בארץ אלפי צמחים זרים

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

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

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

ק או משנים את ללא התערבות האדם, אך קצב התפשטותם נמוך והם אינם גורמים נז

לצדם. המינים ה"פולשים" לעומת זאת, מתפשטים בקצב מהיר המערכת האקולוגית 

 לצדם.אף משנים את המערכות האקולוגיות ולמרחקים גדולים וגורמים נזקים ולעיתים 

 

 םממצאי .4.4.2

 נספחפירוט ב , ברמות פלישה שונות )ראומיני צמחים פולשים 22כיום בקריית גת ידועים 

(. חלק ממינים אלו כבר התפשטו בהיקף נרחב בתחום שיפוט היישוב ואילו אחרים נמצאים 2

עדיין בשלבים ראשוני של פלישה ובטיפול ממוקד ניתן לבלום את התפשטותם בתחום 

 העירוני.
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מיני צמחים שאינם מקומיים, שחלקם נשתלו באופן יזום בידי  –מינים זרים  29בנוסף אותרו 

אדם וחלקם מתפשטים באופן עצמאי בגינון העירוני, אך לא חודרים בצורה משמעותית ואינם 

 גורמים נזקים לחברות הצומח הטבעיות. 

 שני מינים במיוחד מחייבים התייחסות של מקבלי ההחלטות:

 עץ אוסטרלי שנשתל בארץ לצרכי נטיעות, בעיקר באזורים  – הערבה-לישיטת ע

מדבריים, אך התפשט בשטחים נרחבים. בקריית גת, קיימת פלישה משמעותית שלו 

 לאורך נחל לכיש.

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

אץ במיוחד קצב התפשטותו בקרקעות שנה, אולם בעשרות השנים האחרונות הו

 צמחי קרקעות עמוקותהחמרה. מין זה מביא, ללא התערבות, לדחיקה מוחלטת של 

הטבעיים, בפרט באזורים מוצלים )חורשות אקליפטוסים ואזורי שיחייה(. בקריית גת, 

תועד המין במספר אתרים ובפרט ביער פלוגות ובחורשת הכניסה לעיר וחשוב לפעול 

 לוויסות האוכלוסייה, כדי למנוע פגיעה במינים נדירים וייחודיים. למיגור או

 הערבה, מורד נחל שלווה-שיטת עלי -19תמונה 

 

שני מינים אלו מוגדרים כ"מינים משני סביבה" הגדלים בצפיפות גבוהה ודוחקים מינים 

אחרים. בהקשר הספציפי של קריית גת, התפשטות השיטה לאורך נחל שלווה ונחל לכיש 

עלולה להתקדם במעלה ובמורד הנחלים, גם לשטחים הפתוחים מחוץ לעיר, מינים אלו 

מסוגלים להתבסס באזורים חוליים )בהם יש לרוב תחרות מעטה( ומעשירים את הקרקע 

בחומר אורגני הדוחק לא רק את הצמחייה המקומית אלא גם את בעלי החיים. הם חודרים 

חים שעברו כריית קרקע( אבל מתפשטים גם תחילה לבתי גידול מופרים )במיוחד שט

 לשטחים טבעיים ללא הפרעה.

בנוסף למינים אלו, ראויים לציון מספר גידולים חקלאיים תרבותיים: פיקוס השקמה ורימון 

 –מצוי נחשבים למינים זרים בארץ, אולם הם מלווים את נוף הארץ במשך אלפי שנים 
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גדלים  –זית אירופי, שקד מצוי –מינים נוספים "כשקמים אשר בשפלה לרוב" )מלכים א' י'(. 

 בארץ אך אינם טבעיים באזור העיר קריית גת.

 

 מסקנות .4.4.3

גם בקריית גת כמו ברוב אזורי הארץ הנמצאים בשלבים של פיתוח תשתיות ופיתוח עירוני, 

נו קריטי למען טיפול וסילוק המינים הפולשים הי קיימים מינים פולשים רבים במוקדים רבים.

ירה על בריאות בתי הגידול ומגוון מיני החי והצומח המקומיים בתחום השיפוט העירוני. שמ

עשות בצורה ממוקדת ומושכלת, תוך כדי שמירה גבוהה יהטיפול במינים הפולשים צריך לה

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

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

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

מוקדי פלישה חדשים  התחדשות של המינים הפולשים בשטח המטופל. כמו כן יש לאתר

של הפלישה אינו אפשרי  לטפל בהם כל עוד הם קטנים. מיגור מוחלט נתמל באופן שוטף ע

 למנוע ככל הניתן פלישות חדשות.  כיום, אך ניתן ורצוי לצמצם את התופעה ו

 

 .5.3.3מרוכזות בפרק המלצות בסעיף טיפול במיני צמחים פולשים  המלצות
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 זוחלים .4.2
 

  רקע .4.2.1

זוחלים מהווים מרכיב חשוב במערכת האקולוגית בשל היותם גם טורף וגם נטרף והם 

כולם  -מיני זוחלים 100מאכלסים כמעט כל בית גידול טבעי בארץ. בישראל ישנם מעל 

מוגדרים כמינים מוגנים. על מנת להתקיים, זוחלים צריכים מספר תנאים כדוגמת: מקום 

בו יוכלו להתחמם( ומזון. גורמי אקלים וף לשמש אתר החשמחסה, אזור תרמורגולציה )

ומבנה בית הגידול כמו כיסוי צומח וכיסוי סלעים יכולים להשפיע על נוכחות של מינים במקום 

. בשנים האחרונות חלה ירידה באוכלוסיות הזוחלים בישראל הנובעת בעיקר מאובדן 11םמסוי

 של שטחים טבעיים וקיטוע בתי גידול.

 

 שיטות עבודה .4.2.2

בוצע דיגום יום ודיגום לילה של זוחלים במספר אתרים בתחומי  2016במהלך חודש נובמבר 

אתרים נדגמו במהלך  5ימי דיגום:  2(. סה"כ בוצעו 10 ומפה 23תמונה העיר קריית גת )

 (,11(, יער פלוגות )אתר 11נכל לכיש )אתר  ,(1המזרחיות )אתר גבעות ה :היוםדיגום 

גבעות ה: נדגמו גם בלילה אתרים 3מבניהם (, 3)אתר  ותל ערני (5)אתר  חרבת פטוט

, חרבת פטוט ותל ערני. לצורך איתור זוחלים בכל אתר בוצע טרנסקט )חתך(. המזרחיות

ות של עקבות, מחילות ונשלים שהוגדרו לרמת המין יות של זוחלים שנראו נרשמו ותצפיתצפ

 ן של מיקומו.נרשמו גם הן. לכל זוחל שנצפה נלקחה נקודת הציו

 ניתוח נתונים

מספר המינים שנמצאו בכל אתר. לפוליגונים  -( Sלנתונים שנאספו נבדק מדד עושר מינים )

שנדגמו אחר זוחלים הוספו תצפיות אקראיות בזוחלים של צוותים אחרים שאומתו באמצעות 

  תמונות. נתונים אלו הוכנסו לאנליזה.

 
   זוחלים סקרב תמונות האתרים שנדגמו -20 תמונה

                                                 
 .Pervevlotsky and Dolev, 2002

11
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   תל ערני חרבת פטוט

  יער פלוגות הגבעות המזרחיות

 נחל לכיש
 
 

 

 ממצאים .4.2.3

 23,24תמונות , 1חיים במספר אתרים בקריית גת )איור -במהלך הסקר נמצאו זוחלים ודו

. עושר המינים הגבוה ביותר חי אחד-מיני זוחלים ודו 13(.  סה"כ נמצאו 4ונספח  10מפה 

מינים(. עושר מינים נמוך יחסית של זוחלים נמצא  11) (1המזרחיות )אתר נמצא בגבעות 

)מין אחד(.  (11)אתר  ונחל לכיש (3)אתר  מינים( ובתל ערני 2) (11)אתר  בחורשת פלוגות

 חי.-נמצא מין אחד של זוחל ומין אחד של דו (5)אתר  טוטבחרבת פ

( המוגדר כמין בסכנת Pseudepidalea variabilisן אחד: קרפדה ירוקה )בסקר נמצא מי

 דה. מין זה נמצא באתר חרבת פטוט.הכח



61 
 

 שנדגמו עושר מיני זוחלים בקריית גת בחלוקה לאתרים -1איור 

 
 

   לטאיים בתחומי קריית גת -21 תמונה

   נחושית עינונית בגבעות טרשים חומט מנומר )נקבה( בגבעות טרשים

 תיכונית בחרבת פטוט-זיקית ים חומט גמד בגבעות טרשים
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 חרדון מצוי בגבעות טרשים שממית בתים בגבעות טרשים

 
   חיים בתחום קריית גת-נחשים ודו -22 תמונה

   קרפדה ירוקה צעירה בחרבת פטוט קרפדה ירוקה בוגרת בחרבת פטוט

מצוי בחורשת פלוגות )צילום: יצחק  נחשיל
 כהן(

 נשל של זעמן מטבעות בגבעות טרשים
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 בסקר קרית גת  תצפיות זוחלים -11מפה 
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 מסקנות .4.2.4

חי במספר אתרים ברחבי -מיני זוחלים ומין אחד של דו 13במהלך הסקר נמצאו כאמור, 

קריית גת. מרבית הזוחלים נמצאו בגבעות טרשים. שטח גבעות טרשים הוא שטח פתוח 

גדול יחסית המורכב מיערות אורנים בוגרים וצעירים ושטחים עשבוניים טבעיים. שטח זה 

נראה כי שילוב בתי הגידול יחד עם גודל בית מרובה באבנים המשמשים כמחסות לזוחלים. 

 מביא לעושר מינים גדול של זוחלים. ,ריבוי במקומות מסתורוהגידול 

מספר מועט יחסית של זוחלים נמצא בנחל לכיש, חרבת פטוט, תל ערני וחורשת פלוגות. כל 

שנמצא הפוליגונים הללו הם בתי גידול מופרים על ידי אדם וייתכן שבשל כך עושר המינים 

 הוא נמוך יחסית.בהם 

בסקר נמצאה קרפדה ירוקה בחרבת פטוט. מין זה מוגדר כמין בסכנת הכחדה. שאר 

 הזוחלים שנמצאו מוגדרים כמינים שכרגע אינם נמצאים בסיכון.

בתחומי קריית גת קיימים מספר שטחים פתוחים המהווים בית גידול לזוחלים. במהלך סקר 

כדוגמת: נחל אכזב, שטחי בתה עשבוניים,  באופן מדגמי ניםזה נבדקו מספר בתי גידול שו

יער אורנים וגן בגינון אינטנסיבי. סקר זוחלים זה הינו ראשוני וקצר יחסית ומכאן שיש קושי 

להעיד על מצב הזוחלים בתחומי העיר. יחד עם זאת נראה כי קיים עושר גבוה של זוחלים 

 ר עליהם.בשטחים הטבעיים שבתחומי העיר ולכן יש לשמו

 

.5.3.6מרוכזות בפרק המלצות בסעיף  עופות וקינוןהמלצות סקר 
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 עופות וקינוןסקר  .4.6
 

 רקע  .4.6.1

אזור זה  וסביבתה ממוקמת במעבר בין גבעות שפלת יהודה למישור החוף, קרית גתהעיר 

העיר  צפוןהעובר בלכיש נחל . מתאפיין בקרקעות עמוקות המשמשות לשטחי חקלאות

מיקומה . המקשר בין אזור השפלה וההר לאזורי מישור החוףמהווה מסדרון אקולוגי חשוב 

 . של קרית גת בדרום שפלת יהודה יוצר מפגש בין מינים מדבריים למינים ים תיכוניים

משתמשים במרחבים המרכזי של העופות הדואים, הנדידה העל ציר  ממוקמת קרית גת

מנוחה וצידה לדרך בעת המסע שלהם צפונה או דרומה,  הפתוחים שסביב העיר כאתרי

 למחוז חפצן.

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

את התפיסה המרחבית שלהם לעומת אורגניזמים קרקעיים אחרים בעלי יכולת תנועה 

-יםבתות למשל דול מסוים )המתמחים בבית גיקרקעית ומוגבלת יותר. רוב העופות 

ופגיעה בגודל הכתם  המתאים ( דורשים כתמים גדולים יחסית של בית הגידולתיכוניות

ים מתאים יותר. משום כך כתמים מופר לנטישת הכתם ולחיפוש אחר כתם תביאובאיכותו 

)הן מבחינת גודל הכתם והן מבחינת איכות( לרוב לא יכילו אוכלוסיות של מיני עופות 

 ם ומינים אלה לעתים יוחלפו ע"י מינים כוללניים וסיננטרופיים )מלווי אדם(.מתמחי

בשנים האחרונות השפיעו על  קרית גתפוגניים שחלו על מרחב העיר -התהליכים האנתרו

רעיית יתר הביאו ו סביבה. פיתוח מואץ שכלל התרחבות של העירחברת העופות שבה ו

 יוחדים שסביב העיר. לצמצום בשטחים הפתוחים ובבתי הגידול המ

 מטרת סקר עופות וקינון

ובתוכה. מטרת הסקר היא  קרית גתבסקר זה נבדק מצב העופות המקננים סביב העיר 

מיפוי אתרי המחייה והקינון של מיני הציפורים השונות בעיר וסביבה, תוך חשיבה על מערך 

 תכנוני נכון שימזער פגיעה בעופות אלו. 

 

 עבודההשיטות  .4.6.2

עבודה זו בחנה את העושר של מיני העופות במגוון יחידות נוף ובתי גידול בפוליגונים 

יים, מינים בתוכה, תוך מתן דגש מיוחד למינים רגישים וייחודוגת  קריתמרכזיים סביב העיר 

התמעטות שמסכנת את קיומם, בעיקר עקב הרס בתי גידול טבעיים. שחלקם שרויים בסיכון ו

רו אתרים שונים סביב העיר ובתוכה על ידי הליכה בשעות הבוקר במסגרת העבודה נסק

 לאורכם של הפוליגונים השונים.  05:30-11:00בהן פעילות העופות מוגברת, בין  המוקדמות

נרשמו כל מיני העופות  םבמהלכ. 2016יוני  –במהלך החודשים מרץ  ההתבצע הסקירה

לפעילות קינון של הופנתה שנצפו, על מנת לבחון את עושר המינים. תשומת לב מיוחדת 
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המינים העשויים לדגור באזור, כולל ציון של פעילות קינון. כמו כן התבצעו מספר ימי דיגום 

ך להכיר את הרכב אוכלוסיית העופות העוברים דר ל מנתבמהלך חודשי הסתיו והחורף, ע

 ן את העופות החורפים באזור העיר.העיר בנדידת הסתיו וכ

 

  בתמונות בתי גידול עיקריים בתחומי הסקר

 הגבעות המזרחיות -23תמונה 

 

צומח  , בהןטבעיות הנמצאות בתוך מרחב של שטחים חקלאייםגבעות  -תיכוניות-בתות ים

 שזהו אתר שיחור מזון ךאלו גורמים לכממצאים . רבים פרוקי רגלים וזוחלים ,מקומי רב

: מינים כגוןאתר חשוב לזהו לארצנו. נדירים ביותר בניהם מינים מזדמנים למגוון עופות  וקינון

  חיוויאי נחשים, בז מצוי, גיבתון עפרוני, תפר ומגוון עופות נודדים.

 
 יער נועם -24תמונה 
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מגוון מיני עופות הקשורים ליערות  ובהם יערות ותיקים עם תת יער מגוון -יערות אקליפטוס

  נץ מצוי, ינשוף עצים, נקר סורי, ירגזי מצוי ועוד. כגון:

 בריכת החורף הגדולה -25תמונה 

אתרים  .אתרים בהם מתנקזים מי גשמים ויוצרים מים לאורך חודשים רבים -בריכות חורף

מצוי, ברווז צהוב מצח, ביצניות ועוד.  אלו חשובים למגוון עופות מים חורפים כגון: שרשיר

דבר אשר גרם לקינון של עופות מים  ,עד אמצע חודש יוניכללה מים בשנת הסקר הבריכה 

 .בשטחי הבריכה כגון: ברכיה, סופית וטבלן גמדי

 

 שדות עזובים ליד נחל לכיש -26תמונה 

שטחים חקלאות שנעזבו או שטחים בהם הייתה הפרה של השטח וכיום עיקר  -מעזבה

שטחים אלו משמשים בעיקר  .אשר מתבססים מהר בשטח חדש חזקיםמינים כולל הצומח 

 אתר שיחור מזון למינים כגון: חוחית, טסית בתים ובזבוז אירופי.
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 ותיער אורנים בגבעות המזרחי -27תמונה 

אשר נטעו במגוון עצים, נטיעות אלו שינו לחלוטין את השטח הטבעי שטחים   -יער נטע אדם

שטחי האופייניים לשטחים אלו נעלמו אוכלוסיית עופות באשר היה קיים לפני נטיעות אלו. 

עורב  חיוויאי נחשיםובמקומם החלו לקנן בשטחים אלו מיני יערות כגון:  תיכוניות-בתות היםה

ביערות האורנים במזרח העיר מתקיימת לינה של עופות דורסים  קוקיה מצויצת.ו אפור

 נודדים.

 

 שטחי חקלאות בגבעות המזרחיות -28תמונה 

שטחי חקלאות אינטנסיביים ממזרח לעיר. בשטחי חקלאות אינטנסיבית קשה יותר לציפורים 

טחי חקלאות אלו ציפורים המקננות בש. המקננות להתקיים בשל הצמחייה הטבעית הדלילה

יביים והכנסת כלים חקלאיים על ביציהן וצאצאיהן ניזוקות לא פעם בשל עיבודים אינטנס

השדות אינם  , כאשרלשטח. שטחים אלו משמשים אתרי שיחור מזון למגוון מינים בחורף

   מטופלים.
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 תל ערני שחיית אטדים -29תמונה 

שיחור מזון למגוון מיני ציפורי  מהווים שטחיאתרים אלו  רבים שיחי אטד -שיחיית אטדים

אשר שותות את צוף האטד ואוכלות חרקים אשר נמשכים לצוף. שיחיות אלו חשובות  ,שיר

  ביותר בעיקר למינים נודדים אשר האטד מספק להם אנרגיה מהירה.

 
 תצפית על העיר מתל ערני -30תמונה 

מקננות בשטחים הבנויים, בעיקר באזורי  ,מלוות אדם ,מיני ציפורים שונות -נויההב העיר

הבנייה הכפרית, היכן שיש שפע גינון וחללים המתאימים לקינון ציפורים כדוגמת גגות רעפים, 

 יה.יקירות אבנים ועוד. בקרית גת מתקיימת אוכלוסיית טסיות בתים מרשימה באזור התעש

 

 ממצאים .4.6.3

 46: יציבים, מקייצים, חורפים ונודדים, מתוכם מיני עופות 129סה"כ במסגרת הסקר נצפו ב

או בעלי פוטנציאל לקנן, המוכרים כמקננים בהווה או בעבר במרחב העיר  מינים מקננים

למגוון  משתייכים, בעוד יתר המינים לסדרת ציפורי השיר משתייכיםעיקר המינים סביבה. הו

מציגות להלן  12-ו 11 מפות. מציג את כלל המינים המקננים בעיר 5נספח . סדרות אחרות

  .את עושר המינים הכללי ועושר המינים המקננים לפי האתרים
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 ראויים לציון המינים הבאים:  ,מתוך כלל מיני העופות הנצפים

 מין נדירים ביותר לארצנו. שני מיני דורסים מזדמנים  -חיוויאי להטוטן ועקב מכנסים(

ולא עובר בארץ דרך קבע.( החיוויאי מזדמן  באופן מקרימזדמן: מין אשר הגיע לארץ 

וזוהי לישראל במין זה והעקב מזדמן מצפון אירופה  9מדרום אפריקה וזוהי תצפית 

 שניהם נצפו בשנת הסקר בגבעות המזרחיות משחרים מזון. .זה לישראל במין 4תצפית 

 דורס יום גדול הנפוץ ביותר בארצנו, מזונו העיקרי הוא נחשים והודות  -חיוויאי נחשים

ייתכן לכך אינו נפגע כמו יתר דורסי ארצנו מהרעלות משנה נגד מכרסמים ונגד טורפים. 

 וזוג חיוויאים מקנן ביער האורנים בגבעות המזרחיות.

 נדירה ביותר ר הייתה מזדמנת בעב .דורס קטן ממדים ויפה עיניים -דאה שחורת כתף

שנים החלו להתרבות התצפיות במין זה, עד שלאחר מספר שנים אף  10-ולפי כ בארץ

תועד קינון של הדאה לראשונה בארץ. מאז מין זה מתרבה בארץ ומאכלס מגוון בתי 

זוגות  2בקרית גת ישנם לפחות גידול. באזור שפלת יהודה מקננות כיום עשרות זוגות, 

 .ונחל לכיש בתל ערני מקננות של דאות

 ביום. דורס זה מקנן בסדקים ומחילות  גםדורס לילה קטן הפעיל חלקית  -כוס חורבות

זוג של כוסי חורבות  וחורבות. מחצבות ישנות ,מצוקים ,אותם הוא מוצא בערמות סלעים

 נצפה בתל ערני.

 בעלת מקור עבה לאכילת זרעים, בעונת הקינון הזכר שר ציפור שיר  -גיבתון עפרוני

הגיבתון מרחיב את תחום תפוצתו בשנים האחרונות  .בעוצמה מעמדת שירה מוגבהת

ונצפה דרומה וכיום קרית גת היא גבול תפוצתו הדרומי. מקנן בשולי שדות חקלאיים 

  בקרית גת בשטחי הגבעות המזרחיות.

 בשולי שדות חקלאיים  אחד מבעלי הכנף הקטנים בארצנו, התפר "תופר" את קינו -תפר

 .בקרית גת מין זה נפוץ בגבעות המזרחיותבתוך סבך של צמחים עשבוניים גבוהים. 

 נפגע בצורה קשה באזור העיר עקב  אשרמין חובב בתי גידול לחים,  - צטיה חלודית

נצפתה בשני אתרים בלבד בעיר  הצטיה .בהפגיעה בצומח הנחלים המקורי של הנחלים 

 ה ובחישת קנים קטנה בנחל לכיש.יבחישת קנים בתעלות נחלים באזור התעשי

 פתוחים עם שיחים ועצים פזורים, נמצא פעמים  -חצישטחים אופייני למין  -תור מצוי

קשה מצייד בלתי חוקי ברחבי תפוצתו  נפגערבות סביב יישובים ואף מקנן בתוכם. 

 ובתוכה.קרית גת אוכלוסייה מקננת סביב העיר רי חיות מתאימים. הרחבה ומהרס אזו

 סים ציפור שיר קטנה ויפה אשר מקננת כמעט ורק על ברושים בצדי פרד -בזבוז אירופי

מציד ואיבוד שטחי מחייה ויש מעט מידע על אוכלוסייתה  נפגעהומטעים. ציפור זאת 

ניתן לצפות ז מאירופה ואהמקננת בישראל. בחורף מגיעה לישראל אוכלוסייה נוספת 

בקרית גת נמצא קינון של בזבוזים בתל ערני ובחלק הצפון בפרטים רבים ממין זה. 

 מערבי של הגבעות המזרחיות.
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 מיני עופות המקננים בתחומי הסקר לפי בתי הגידול השונים -5טבלה 

 מיני עופות מקננים בתי גידול עיקריים

 תיכוניות-בתות ים
, עפרוני מצוייץ, חנקן דוכיפת, כוס החורבותחוגלת סלעים, 

 .תפרו ראש, גיבתון עפרוני-וםאד

 יער אקליפטוס
ראש, -שחור, סבכי ינשוף עצים, נץ מצוי, תור מצוי, תור צווארון

 בזבוז אירופי.ו , ירקון, חוחיתשת-שחרור, בולבול צהוב

 פשוש.ו ברכיה, סופית. טבלן גמדי בריכות עונתיות

 שחיות אטדים
בזבוז ו ופיתסבכי שחור ראש, שחרור, תור מצוי, ירגזי מצוי, צ

 אירופי.

 מעזבות
סנונית  אנפית בקר, חוגלת סלעים, סיקסק, תור צווארון,

 כוס חורבות.ת ומערות, פשוש, דרור הבי

 יער נטע אדם
תור צווארון, נקר סורי,  קאק, , קוקיה מצויצת,נחשיםחיוויאי 

 נץ מצוי.ו, עורב אפור, ירקון שחור כיפה ירגזי מצוי, עורבני

 תפר.ו יקסק, עפרוני מצויץ, כרוון מצויתנשמת לבנה, בז מצוי, ס חקלאות אינטנסיבית

 הבנויה הסביבה

סנונית מערות,  טסית בתים, בז מצוי, יונת בית, צוצלת, דררה,

שת, שחרור, ירגזי מצוי, צופית, -סנונית רפתות, בולבול צהוב

 דרור הבית.ו כיפה, עורב אפור, מאיינה מצויה עורבני שחור

 
 ורים מקננות בהתאמה לבית גידולןציפלקט  -31תמונה 

  
 יער אורנים חיוויאי הנחשים
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 עצים ושדרות ברושים בשטחים פתוחים דאה שחורת כתף

  
 פארק פ"ז דוכיפת

  
 בריכות חורף הברכי

  
 היבניינים באזור התעשי טסית בתים
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 חורש ויערות פתוחים זוג תורים מצויים

  
 שדרות ברושים רופיבזבוז אי

  
 חקלאיים עם צומח  עשבוני שולי שדות גיבתון עפרוני

  
 חירבת פטוט חוחית
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 תל מנוח ל ידשטחי חקלאות ע עפרוני מצוייץ

  
 שולי בריכת החורף הגדולה סופית
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 בקרית גת עופות מקנניםעושר אתרי קינון ו -12 מפה
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 קרית גתמיני עופות ב אתרי צפרות ועושר-13 מפה
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 מסקנות .4.6.4

מצב . ניכר כי קרית גתעבודה זו מציגה את מיני העופות הדוגרים והחולפים במרחב העיר 

יחסית לערים אחרות  ,מצוי במצב טוב ובריא מערכות הטבעיות הייחודיות שסביב העירה

 .זאת בעיקר הודות לשטחים פתוחים וטבעיים הסובבים את גבולות התחום העירוני, בארץ

עם זאת לא נמצא קינון של מספר מינים אשר היו מקננים באזור בעבר כדוגמת: שרקרק 

 מצוי, חטפית אפורה, שיחנית קטנה, חמריה חלודת זנב ועוד.

 מים חשובים להעשרת מגוון המינים:מספר גור

כך ישנם יותר מיני עופות היכולים  ,ככל שיש יותר בתי גידול -מגוון בתי הגידול בשטח .1

 לנצל כל אחד את בית הגידול בו הוא מתמחה.

פתוחים נרחבים מחוץ לתחום השיפוט  לגודל האתר והקישוריות שלו לשטחים .2

נמצא שככל שהאתר גדול יותר וקיימת  .העירוני חשיבות רבה להעלאת עושר המינים

 עלה. בו מגוון המינים -בו קישוריות נרחבת לשטחים טבעיים מחוץ לעיר

בשטחים אלו . כך ישנם יותר מינים בשטח ,ככל שאתר מקיים תשתית טבעית מקורית .3

 ם.ייש יתרון למינים מקומיים הקשורים לבתי גידול אלו על פני מינים כוללני

נמצא כי ככל שהאתר מבוסס על צמחייה מקומית ועל צומח  בעלי גינון עירוניבאתרים  .4

 המינים בו עלה. מגוון -רב שכבתי כך

 

 :קרית גתבתי גידול סביב העיר ו ניתן להדגיש את חשיבותם של כמה אזורים

 יםיאיי שטחים טבעיים בין שדות חקלאיים אינטנסיב -(1 הגבעות המזרחיות )אתר. 

בתה ושטחים המאפיינים שטחי עופות  אלו נמצאו אוכלוסיות מגוונות שלבשטחים 

 חלק ממינים אלו נצפו .חנקן אדום ראשים ותפר, חוגלת סלעפתוחים כגון: גיבתון עפרוני, 

. בשטחים אלו נמצאו גם מכרסמים, אך ורק בשטחי הגבעות המזרחיות בקרית גת

עופות  ובעיקר למיניזוחלים ופרוקי רגליים רבים המשמשים מזון למגוון רחב של עופות 

מיני עופות וויאי להטוטן( ועקב מכנסים וחימינים מזדמנים נדירים ביותר: ) בניהם ,דורסים

 .בגבעות אלו בסכנת הכחדה עולמית )עיט שמש וזרון שדות( המשחרים מזון

  נדידה מאסיבית של עופות דואים כגון: חסידה ציר קרית גת ממוקמת ב -גתשמי קרית

אשר נצפים בכל העיר בכל עונת  הם, עגור אפור ועודילבנה, שקנאי מצוי, עיטים למינ

 ( לשתיה4בבריכת החורף )אתר  אלו עוצרים פעמים רבות בשטחי העיר. מינים נדידה

 להמשך מסע הנדידה. (1בגבעות המזרחיות )אתר  לצבירת כוח ואכילהו

 בריכת עונתית גדולה המתמלאת לאחר הגשמים  -(4 )אתר הבריכת החורף הגדול

בשנים גשומות הבריכה נשארת מלאה עד אמצע הקיץ. בריכה זאת חשובה  .הראשונים

בעיקר למיני עופות מים החורפים בארצנו כגון: שרשיר מצוי, מרית צפונית, ברווז צהוב 

הן ועוד. בשנים בהם הבריכה מחזיקה מים לתקופה ארוכה ישנם ימצח, ביצניות למינ
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חשיבות נוספת  ., סופית וטבלן גמדיכגון: ברכיהבה, עופות מים המקננים מספר מיני 

 .ה ומנוחהיאז עופות רבים עוצרים לידה לשתי בעונות הנדידהלבריכה היא 

 מושכות שיחיות אטד אירופי בעיקר בתל ערני,  -(3 )אתר בתל ערני שיחיות אטדים

 והודות לחרקים קטנים המגיעים להאביק ציפורי שיר רבות הודות לצוף הנמצא בצמח

עוצרות  אז עשרות ציפורי שיר ,אותו. שטחים אלו חשובים ביותר בעיקר בעונת הנדידה

חרקים הנמשכים הצוף האטד וות באנרגיה המסופקת להם על ידי ונעזר לאגירת כוחות 

 אליו.

 בתחומי העיר נשארה חישת קנים  -(6 )אתר בערוצים באזור התעשייה חישות קנים

מבוא ניסן. חישת קנים זאת היא היחידה המקיימת  משמעותית אחת בלבד מאחורי רחוב

. זהו בית גידול אשר נפגע גון: קנית קטנה וצטיה חלודיתסבך קנים כ המאפייניםעופות 

חישות הקנים היו כנראה נפוצות בעבר לאורך גדות  בצורה קשה ביותר בתחומי העיר.

 בעיר.אינם נמצאות כיום ו כמעט הנחלים בעיר ועקב כיסוח וריסוס

 (, נמצא מגוון ציפורי 18המלך חסן השני )אתר  בטיילת -(18 טיילות עירוניות )אתר

צמחייה מושכת הציפורים המבוססת בעיקרה על מיני צומח מקומיים בשל הימצאות שיר, 

 .שחורתות אטלנטית, אלה ארץ ישראלית, זית ו כגון: אלה

 ביערות אלו ישנם מגוון מיני  -(2ו 11יער פלוגות ויער נועם )אתרים  יערות אקליפטוס

היותם נץ מצוי. יערות אלו חשובים בעיקר עקב ו יערות המקננים בהם כגון: ינשוף עצים

 ה רבה של האדם.שטח פתוח טבעי רחב ללא הפר

 

.5.3.6מרוכזות בפרק המלצות סעיף  עופות וקינוןהמלצות סקר   
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 עטלפי חרקים ויונקים .4.7
 

 רקע כללי .4.7.1

ערבי ובין זה  -ישראל מהווה מסדרון חיוני בין עולם הטבע האפריקאי של מיקומה הגיאוגרפי 

של אירו אסיה. לכן, ישראל נחשבת עשירה מאוד במיני בע"ח בכלל ויונקים בפרט ביחס 

מיני יונקים כאשר רובם הם עטלפים ומכרסמים )כשני שליש(  101לשטחה. בישראל ישנם 

ונמצאת באותו קו  14וגדולים. לשם ההשוואה, קליפורניה גדולה פי ורק מיעוטם בינוניים 

הרוחב )דבר המשפיע רבות על האקלים( ובה מספר דומה של יונקים. דוגמה נוספת היא 

מישראל אך יש בה פחות מפי שניים ממספר היונקים בהשוואה  300אירופה הגדולה פי 

 לישראל.

אלו הן בעלות רגישות צתם הטבעי. אוכלוסיות רבים מיונקי ישראל נמצאים בגבול תחום תפו

זה בוצע כחלק מסקר טבע עירוני בקרית גת במטרה לאפיין את מדגמי חשיבות גדולה. סקר ו

גדולים באתרים טבעיים וה עושר המינים ומבנה חברת עטלפי חרקים והיונקים הבינוניים

למחצה בתחומי היישוב. השפעות אדם כגון זיהום אור, רעש, הרס בתי גידול כתוצאה 

על כלל אוכלוסיות  משפיעיםמהתיישבות אדם, כבישים ואזורים תעשייתיים וחקלאיים, 

שעיקר הפעילות באזור תהיה של מינים שהם מלווי  צפינו. מנקודת מוצא זו 12היונקים באזור

 סתגלנים.אדם ו

 

 עטלפי חרקים .4.7.2

 רקע עטלפי חרקים .4.7.2.1

אזור הסקר הנוכחי לא נסקר בצורה שיטתית בעבר ולכן המידע לגבי מצאי העטלפים באזור 

שטח מאזור זה הוא מוגבל. עם זאת, בסקר שנעשה עבור מחוז מרכז של רט"ג )הכולל 

ונה מיני גם את אזור הסקר(, דווח על פעילות של שמחדרה ועד אזור קרית גת ובכללו 

עטלפים: פרסף גמדי, פרסף גדול, יזנוב קטן, אשמן קטן עטלפון לבן שוליים, אשף מצוי, 

 . 13נשפון דק אוזן, עטלף פרי מצוי

 עטלפי חרקים שיטות עבודה .4.7.2.2

, המקליטים את קריאות Songmeter ZCהסקר בוצע באמצעות שני גלאיי עטלפים מסוג 

( של העטלפים ושומרים את המידע בקובץ לוקציה )שימוש בגלי קול לצורך ניווט-האקו

פי התדר והצורה הכללית של קריאת -פי רוב ניתן לזהות את מין העטלף על-דיגיטלי. על

 האקולוקציה שהוא מפיק.

                                                 
12

 .2002שלמון   
13

 .2011עמיחי ודולב   
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אין אלה נרשמים בגלאי ותוצאות סקר זה אינן  ,עקב צורת אות האקולוקציה של עטלפי פרי

מלמדות על היעדרותם או נוכחותם. למעשה, מין זה ידוע כמלווה אדם והוא נוכח באזור 

 הסקר.

הגלאים הוצבו ללילה אחד והקליטו בפרק הזמן שבין חצי שעה לפני שקיעה ועד חצי שעה 

 .11.9.2016איסוף ותאריך ה 10.9.2016אחרי זריחה. תאריך ההצבה 

  האתרים שנבחרו לסקר זה הם:הסקירה הינה מדגמית ו

שטח חקלאי מזרחית לאזור התעשייה. שטח זה מאופיין בשדות שהיו חרושים בעת  .1

 ביצוע הסקר. הגלאי הוצב בגבול בין יער אורנים נטוע לשטח החרוש.

בעצים.  תל ערני ושיפוליו הצפוניים. שטח המאופיין במשוכות צבר ונוף שיחני משובץ .2

 השטח גובל בשדות חקלאיים שבתקופת הסקר היו חרושים. 

 

 עטלפים גלאימיקום  -14מפה 
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 עטלפי חרקיםסקר  ממצאי .4.7.2.3

עטלפי חרקים: עטלפון מול הגלאי של שני מיני  "מעברים" 67 בליל הסקר הוקלטו -1גלאי 

שטח חקלאי חרוש בתוך יער אורנים שרובם גלאי זה הוצב על גבול  .ואשף מצוי שוליים-לבן

  ללא מוקדי משיכה משמעותיים לעטלפים. ,צעירים. זהו שטח פתוח יחסית

 

 1( מיני העטלפים השונים בגלאי "מספר מעברים"התפלגות פעילות ) -6טבלה 

 מין )מדעי( מין )עברית(
מספר 

 מעברים

אחוז מכלל 

 הפעילות

עטלפון לבן 

 שוליים
Pipistrellus kuhlii 37 55.2% 

 Tadarida teniotis 30 44.8% אשף מצוי

 

 1התפלגות פעילות מיני העטלפים השונים בגלאי  -2 איור

 

מול הגלאי של שלושה מיני עטלפי חרקים:  "מעברים" 442בליל הסקר הוקלטו  -2גלאי 

גדול או אשמן קטן )קשה להבחין בין שני מינים אלו  ויזנוב אשף מצוי ,שוליים-עטלפון לבן

בגלאי. גלאי זה הוצב צפונית לעיר למרגלות תל ערני באזור בעל תכסית מגוונת הכוללת 

שיחים, עצים, משוכות צבר ושטחים חקלאיים שמתפלגים בן שטחים חרושים לבן פרדסים 

 ומטעים. בשטח זה מגוון גורמי משיכה לעטלפים.

 

 

עטלפון לבן  
 שוליים
22% 

 אשף מצוי
42% 
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 2( מיני העטלפים השונים בגלאי "מעברים"התפלגות פעילות )מספר  -7טבלה 

 מין )מדעי( מין )עברית(
מספר 

 מעברים

אחוז מכלל 

 הפעילות

 Pipistrellus kuhlii 121 27.4% עטלפון לבן שוליים

 Tadarida teniotis 320 72.4% אשף מצוי

יזנוב/אשמן 

 קטן

Rhinopoma sp.\ 

Taphozous perforarus 
1 0.2% 

 

 2התפלגות פעילות מיני העטלפים השונים בגלאי  -3 איור

 
 מיני העטלפים העיקריים שתועדו בסקר: -32תמונה 

  
 אשף מצוי. צילום: עזרא חדד שוליים. צילום: ערן לוין-עטלפון לבן

עטלפון לבן  
 שוליים
27.4% 

 אשף מצוי
72.4% 

 אשמן קטן/יזנוב
0.2% 
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 יזנוב גדול. צילום: אייל ברטוב צילום: בני שלמון -אשמן קטן

  

 חרקים עטלפיסקר מסקנות  .4.7.2.4

( 67%של אשף מצוי ) אסך הכל תועדו בסקר שלושה מיני עטלפי חרקים. רוב הפעילות הי

עטלפי החרקים הנפוצים בישראל. מינים אלו ידועים כמינים  -( 31%שוליים )-ועטלפון לבן

מנצלים מבנים )בעיקר בעלי גגות רעפים או האדם השוכנים בסדקים ולא במערות, מלווי 

נצל תאורה מלאכותית ונראה לעיתים קרובות משוליים -ן. עטלפון לבןכאסבסט( כאתרי מש

צד סביב פנסים המהווים אבן שואבת לחרקים. נוכחותם של מינים אלו בלבד צפויה ומלמדת 

סביבה מופרת. עם זאת, תועד  מין  -על הרכב חברה חדגוני, מגוון מינים קטן ובאופן כללי 

מסך הפעילות(. לא ניתן לקבוע בוודאות אם זהו  0.2%נוסף בהיקף פעילות נמוך מאוד )

אשמן קטן או מין של יזנוב ע"פ קריאת גלאי העטלפים. שלושת מינים אלו נמצאים באחת 

 .14חשוב הינודה ולכן ממצא משלושת הקטגוריות של סכנת הכח

לעומת המינים שנסקרו בסיכומו של דבר, עושר המינים שתועדו בסקר היה נמוך במיוחד. 

ניכר שכל פעילות עטלפי החרקים היא  והגנים, בסקר זה במחוז מרכז ע"י רשות הטבע

חברת עטלפי החרקים בעיקר של שני מינים בלבד, האופייניים לשטחים עירוניים ומורכבות 

)קיימת  בלבד עונה אחתבנמוכה. חשוב לציין שהסקר היה קצר והתבצע  באתר שנסקר

 העיקריות לחוסר יר להניח שהסיבותאך סב ,נודתיות עונתית בפעילות העטלפים(ת

 ורכבות נעוצות בהשפעת אדם בעבר ובהווה. המ

עטלפי חרקים הם צרכנים עיקריים של חרקים ליליים ובמקרים מסוימים )נקבה מניקה( 

ממשקל גופם בלילה. חלק מחרקים ליליים אלו נחשבים למזיקים  99%יכולים לצרוך עד 

עתם של עטלפים אלו מגיע למספר לחקלאות ולאדם )כגון יתושים(. בנוסף לזאת, טווח תנו

דבר ההופך אותם לבעלי תפקיד משמעותי בוויסות אוכלוסיות חרקים ליליים.  ,ק"מ בלילה

מתוך כך, שירותם בהדברה טבעית נמצא כבעל חשיבות כלכלית גבוהה ועל פי הערכות 

שנעשו בארה"ב מסתכם במיליארדי דולרים בשנה. תפקיד משמעותי נוסף שיש לעטלפי 

 ם הוא הסעת נוטריינטים ממקום אחד לאחר ובעיקר מנחלים לשורשי עצים. חרקי

                                                 
.2002שלמון     

14
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עטלפי החרקים נחשבים כמינים אינדיקאטורים מוצלחים מאחר ואוכלוסיותיהם והשינויים 

במספרי האוכלוסיות ניתנים לניטור, הם קוסמופוליטים ובמארג המזון נמצאים ברמה טרופית 

בוהה ויכולה לשמש טלי חרקים ורעלים אחרים גגבוהה. רגישותם של עטלפי חרקים לקו

כלומר, שינויים בהרכב האוכלוסיות יכולים להוות אינדיקאטור לכך שקיים  ,כ"נורית אזהרה"

במערכות אקולוגיות רבות העטלפים מהווים מין מפתח  .15חוסר איזון במערכת האקולוגית

 .16ת אלואשר סילוקו מהמערכת משנה את ההרכב והמבנה של החברות במערכו

 

.5.3.6בסעיף  מרוכזות בפרק המלצותעטלפי חרקים  סקר המלצות  

                                                 
. Jones et al. 2009 

15
  

 .Kerth & Melber 2009 
16
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 סקר מצלמות לכידה -יונקים גדולים .4.7.3

 

 יונקיםסקר שיטות עבודה  .4.7.3.1

-Scoutgourd SG560VBמצלמות לכידה אוטומטיות ) 6הסקר התבצע באמצעות הצבת 

8M ו-Reconix PC900 באמצעות תאורה  ,תנועה ומצלמות בלילה( המופעלות על ידי חיישן

בת אדומה. המצלמות הוצבו בשני חתכים )כאשר בכל חתך שלוש מצלמות( בקר-אינפרה

והושארו בשטח למשך  4/9/2016 -הוצבו בתאריך ה ןה .מקומות בהם נצפתה פעילות בע"ח

לילות. המצלמות תוכנתו לצלם ברצף בכל פעם שהופעלו על ידי חיישן התנועה האוטומטי.  7

תמונות למצלמות הריקוניקס. בין רצף לרצף לא תוכנתה  5-ו -HCOתמונות למצלמות ה 3

 הפסקה כך שכל עוד עמד אובייקט מול המצלמות הן תוכנתו להמשיך ולצלם ברצף.
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 מיקומי מצלמות תנועה -15מפה 
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 יונקים סקר ממצאי .4.7.3.2

( צילמה בשל תקלה roundבארבע מתוך ששת המצלמות תועדו בע"ח. אחת המצלמות ) 

 סרטוני וידאו שלא כללו בעלי חיים ) הפעלת החיישן התרחשה בשל תנועת צומח עשבוני( .

. (2002)שלמון  בי ישראלי נמצא בסכנת הכחדה  מבין היונקים הגדולים שנמצאו בעיר רק צ

דרבן (, Vulpes vulpes)המינים שצולמו במרחב הם )לפי אחוז ההופעה(: שועל מצוי 

(Hystrix indica  ,) גירית מצויה(Meles meles)   וחתול בית(Felis silvestris.)  מין נוסף

  (Gazella gazella gazella) התנועה הוא צבי ישראלישתועד בסקר אך לא צולם במצלמות 

אירועי צילום. אירוע הוא רצף תמונות של  16תמונות של יונקים ב 67במהלך הסקר צולמו 

שניות ברצף נספרת כאירוע נוסף. בשיטה זו מצטמצמת  10בעל חיים. הפסקה בת יותר מ

 וכה של בעל חיים יחיד מול מצלמה.ההטייה הנובעת משהייה אר

מינים אלו מאפיינים את המרחב בהיותו שטח בעל מאפיינים טבעיים )לא בנוי( המצוי 

 בגבולות עיר . 

 

 התפלגות  אירועי התצפית שתועדו במצלמות הלכידה -4 איור

  

, 2, גירית
12% 

, 11, שועל מצוי
69% 

,  2, דרבן
13% 

6%, 1, חתול  

 אירועי צילום בהם תועדו בעלי חיים

 גירית

 שועל מצוי

 דרבן

 חתול

https://species.wikimedia.org/wiki/Felis_silvestris_catus
https://species.wikimedia.org/wiki/Gazella_gazella_gazella
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 צבי ישראלי -33 תמונה

 

 

ומוגן על פי  (IUCN 2015, 2002, שלמון VU)הצבי הישראלי הוא מין שעתידו בסכנה 

הגנת חיות הבר. על אף ההגנה בחוק, מין זה סובל מאוד מירידה בגודל אוכלוסיותיו  חוק 

אך  צייד אשר בארץ אינו חוקי ואהסיכון העיקרי עבור מין זה ה גורםכשמזה שנים רבות. 

. לאיום מתבצע בכל זאת בעיקר במישורי חקלאות נרחבים בהם אין לצבאים מקומות מסתור

לחץ  ,צמצום שטחי מחייה על ידי בניה )פגיעה ישירה( פים:נוס זה מצטרפים שני איומים

ומתרבים  ואטורפים כגון תנים וכלבים שהתפר כתוצאה מגדילה של אוכלוסיות טריפה גבוה

מעבר לכושר הנשיאה של השטח בגלל ריבוי מזון שהאדם מייצר להם )פגרי תרנגולות 

 נמצא בגבעות המזרחיות. בלולים, מזבלות ועוד.(

 
 שועל מצוי -34תמונה 

 

טורף בינוני קטן ממשפחת הכלביים. השועל שוכן במאורות שחפר בעצמו או שחפרו דרבנים 

. השועלים הם אומניבורים )אוכלי כל( היודעים לנצל פסולת (1987טוב -)מנדלסון  ויום

שמקורה בפעילות אדם ולכן משגשגים בקרבת יישובי אדם. השועל המצוי נחשב כמין 
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מיני שועלים מקומיים: שועל  שהרחיב את תפוצתו בעקבות פעילות אדם וכתוצאה מכך דחק

י התן ”. עם זאת, נראה שהשועל נדחק בעצמו ע(2002)שלמון הנגב )חולות( ושועל צוקים 

צולם  לכן, נוכחותו של השועל והעדרו של התן מעניינים. (Scheinin et al. 2006)הזהוב 

 . בתל ערני

 
 דרבן -35תמונה 

 

מכרסם גדול )הגדול במכרסמי הארץ( הניזון באופן טבעי מפקעות, בצלים וקני שורש של 

צמחים. סביב יושבי אדם וחקלאות הם ניזונים מגזעי עצים, ירקות ופירות וכן גם מכרסמים 

 .בשני אתריםוים מזיק חקלאי. צולם להשיג מים וכך מהוצינורות השקייה ע"מ 

 
 גירית מצויה -36תמונה 

 

טורף בינוני בעל מראה מגושם ממשפחת הסמוריים המצוי במרבית האזורים הממוזגים 

תפוצת הגירית בישראל, משתרעת על כל החבל הים תיכוני וחודרת  .באירופה ומערב אסיה

גם לאזור הערבתי במרכז ומערב הנגב. בארצות הממוזגות עוברת הגירית תרדמת חורף 

המתבצעת ללא הורדת טמפרטורת הגוף. במהלך תרדמה זו הגירית ניזונה משומן שנצבר 
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. ככל יתר הטורפים בארץ, גם בסתיו. הגירית היא אוכלת כל )אומניבורית( פעילת לילה

הגירית היא חיה מוגנת. יתרה מכך נוכחותה מביאה תועלת לאדם בכך שהיא משמידה 

 (1993; שלמון 1987טוב -)מנדלסון ויוםחרקים, חלזונות ומכרסמים העלולים להוות מטרד 

 . בשני האתרים צולמה

 

  (חתול במופע אפור )חתול בר או חתול בית -37תמונה 

 

שנה.  6000קטן ממשפחת החתוליים אשר בוית בידי האדם לפני כ -החתול הינו טורף בינוני

חתולי הבר נפוצים בכמעט כל חלקי הארץ אך בגלל הכלאות עם חתולי הבית ודחיקה על ידם 

קשה לקבוע בוודאות אם פרט מסוים הוא חתול בר "טהור" , מוכלא  או חתול בית שהתפרע 

ממצלמות הלכידה(.  בהיותם ציידים מיומנים, חתולי בית שהתפרעו  )כנ"ל גם לגבי תמונות

חיים, זוחלים, עופות ויונקים -או חיים מחוץ לבית בעליהם מהווים סכנה למיני חרקים, דו

 .צולם בגבעות המזרחיותקטנים מקומיים. 

 

 מסקנות .4.7.3.3

פעים ע"י יישוב מגוון המינים שצולמו במרחב הוא יחסית עני ומאפיין בתי גידול הקרובים ומוש

אדם. מינים אלו יודעים לנצל משאבים ממקור פעילות אנושית )כגון פסולת( ולכן משגשגים 

שהסקר נמצא בתחום  צבוע מפוספסבנוכחות אדם. לעומת זאת, בע"ח חיים אחרים כגון: 

 . (2002)שלמון התפוצה שלו, מושפע מנוכחות אדם ולא נצפה בתחומו. 

.5.3.7סעיף  מרוכזות בפרק המלצותיונקים המלצות   
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 פרפריםסקר  .4.8

 

 שיטות עבודה .4.8.1

נבחרו אלו תאריכים )סתיו(.  17/11/16-)אביב( ו 6/4/16 :נערך בתאריכים הפרפריםסקר 

לדגום את אוכלוסיית הפרפרים בעונות שיא הפעילות השנתית. הסקר נערך ע"י שני  כדי

וגרים שנצפו. בסקר דקות ורישום הפרפרים הב 20סוקרים, תוך הליכה בכל ביוטופ במשך 

 ברחי העיר המפורטים להלן. אתרים 8הינו מדגמי, במהלכו נדגמו 

  גבעה בלב שדות חקלאיים עם צמחיית  – ללא עצים ,הגבעות המזרחיות – 1אתר

פונדקאים ומקורות צוף וקרבה לשדות החקלאיים מינים מיעוט  .מקור שרידית

 .במקום מסבירים את מיעוט הפרפרים שנצפו

  גבעה בלב  –(המוזכר לעיל)סמוך לאתר  עצים , כוללהגבעות המזרחיות - 1אתר

שדות חקלאיים עם צמחיית מקור שרידית בתוספת נטיעות צעירות של אורנים. 

 הצמחייה באתר זה מגוונת יותר, דבר שמתבטא במגוון גדול יותר של פרפרים

 .  מהאתר שנסקר ללא העצים

  רוב הפרפרים נצפו בשולי ח דגנימוצ יער אקליפטוסים עם – יער נועם -2אתר .

 היער.

  שונים הגבעה משמשת אתר העפלה למיני פרפרים – תל ערני -3אתר. 

  בצמחיית  , הכוללת שימושגן ציבורי, רובו עם צמחייה גננית – חורבת פטוט - 5אתר

ים ומקורות פונדקא כוללת מינים. השילוב של צמחייה טבעית ותרבותית טבעית בר

עושר פרפרים באתר. עם זאת, ריסוסים נגד עשבים ועל כן כוללת צוף לאורך השנה 

כחלילים מינים ממשפחת הבאתר פוגעים באוכלוסיית הפרפרים ובמיוחד ב

תלתן הגדלים צמח המתפתחים על מיני תלתן )מוקד הריסוסים היה כתמי 

 במדשאות(.

  לשדה חקלאי פעיל פוגעת נראה שקרבתו  – מטע רימונים נטוש – 7אתר

באוכלוסיית הפרפרים באתר. רוב הפרטים באתר זה נצפו חולפים בשוליו. פרטים 

במטע נצפו רימונים עם כן נצפו כחליל רימון נצפו במטע עצמו )הפרפר בודדים של 

 סימני אכילות של זחלי הכחליל(.

  בשוליים,  יער נטוע עם צמחיה עשבונית וצמחייה גננית – יער פלוגות – 11אתר

 מרבית הפרטים נצפו בשולי היער.

  יער נטוע, בחלקו עם צמחייה גננית.  – יער ליד אנדרטת הפלוגה הדתית -12אתר

ים הביאה לצמיחת עשבוניים רוב הפרטים התרכזו בשולי היער במקום בו נזילת מ

 שונים.
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 ממצאים .4.8.2

.ם שוניםמיני 18 פרפרים של פרטי 490 בסקר נצפו  

 

 הפרפרים ומספרי הפרטים שנצפו בסקרמיני  -8טבלה 

 סה"כ פרטים שם מדעי שם עברי

 Papilio machaon 14 סנונית נאה-זנב

 Pieris brassica 4 לבנין הכרוב

 Pieris rapae 323 לבנין הצנון

 Pontia daplidice 15 לבנין הרכפה

 Colotis fausta 10 לבנין הצלף

 Anaphaeis aurota 11 לבנין משויש

 Euchloe ausonia 1 לבנין מזרחי

 Euchloe belemia 1 פסים-לבנין ירוק

 Colias croceus 26 לבנין התלתן

 Catopsilia florella 12 לבנין הכאסיה

 Danaus chrysippus 1 סדום-דנאית תפוח

 Vanessa atalanta 1 נימפית הסרפד

 Vanessa cardui 33 נימפית החורשף

 Deudorix livia 3 כחליל הרימון

 Lycaena thersamon 21 כחליל החומעה

 Lampides boeticus 7 כחליל האפון

 Leptotes pirithous 2 כחליל האספסת

 Zizeeria karsandra 5 כחליל הקוטב

 490 18 סה"כ
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התפלגות תצפיות פרפרים לפי אתרים -9טבלה         

 שם

יער 
פלוגות 

(11) 

ממזרח 
לאנדרטת 

הפלוגה 
הדתית 

(12) 

תל ערני 
(3) 

גבעה 
מזרחית 

ללא עצים 
(1) 

גבעה 
מזרחית 
עם עצים 

(1) 

חורבת 
 (2פטוט )

יער נועם 
(2) 

מטע 
 (7נטוש )

 סה"כ

 14         1 13     סנונית נאה-זנב

 4     1       3   לבנין הכרוב

 323 5 24 37 6 5 84 94 68 לבנין הצנון

 15   1 2 1   7 3 1 לבנין הרכפה

 10   1   2 1   2 4 לבנין הצלף

 11   1 4 1     4 1 לבנין משויש

 1           1     לבנין מזרחי

 1           1     פסים-לבנין ירוק

 26     2 1   10 4 9 לבנין התלתן

 12     1         11 לבנין הכאסיה

 1   1             סדום-דנאית תפוח

 1               1 נימפית הסרפד

 33 3 4 4 4 2 5 8 3 נימפית החורשף

 3 2   1           כחליל הרימון

 21     2     7 2 10 כחליל החומעה

 7   1   3     3   כחליל האפון

 2     2           כחליל האספסת

 5             4 1 כחליל הקוטב

 18 3 7 10 7 4 8 10 10 סה"כ מינים

 490 10 33 56 18 9 128 127 109 סה"כ פרטים



94 
 

 מקבץ פרפרי קרית גת -38תמונה 

  
 דנאית תפוח סדום זנב סנונית נאה

  
 כחליל החומעה נימפית החורשף

  
 כחליל האספסת כחליל האפון

  
 לבנין התלתן לבנין מזרחי
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 לבנין משויש לבנין הצנון

 

 מסקנות  .4.8.3

 23ציפינו לראות  בסקרים קודמים, עברהפרפרים הידועים באזור מתצפיות  מיני 38מתוך 

המינים מוצגים  6נספח . במינים( 18אזור. במהלך הסקר ראינו את רובם )במינים הנפוצים 

הם מינים שנמצאים  ,. רוב המינים שלא נצפובסביבות העיר בעבר ובסקר הנוכחי שנצפו

מין נפוץ עם שפע פונדקאים,  הספרית החלמית, הוא –. מין אחר באזור זה בגבול תפוצתם

. ערני תלנצפה פרט אחד ב הפרפרים סקרשבועיים לפני במהלך הסקר. הוא לא נראה אך

הדיגום. כל האתרים  יתכן והמין נפגע מריסוסים בשדות החקלאיים המקיפים את אתרי

 . שונות מהפרעות אדם נפגעיםשנדגמו 

זאת,  עם נים ושפע פרטים.מגוון מי ונמצא בה פרפרים טוב תשל קריית גת מבחינ מצבה

שהסתגלו לקרבת האדם ומינים  מורכבת ברובה ממיניםבקריית גת אוכלוסיית הפרפרים 

פונדקאים באזור. שאר המינים היותר רגישים להפרעות אדם נצפו צמחים נודדים המוצאים 

מספר פרטים מועט של שני מינים נמצאו בנוסף, בכמויות מזעריות, לרוב פרט בודד או שנים. 

, מלווי אדםכחליל האפון וכחליל האספסת. על פניו, לא ברור לנו מדוע מינים  –מאוד נפוצים 

ככל  עות אדם נצפו בכמות כה קטנה.יחסית להפר מרובי פונדקאים ובעלי סבילות גבוהה

בתוך העיר בגינון העירוני ומחוץ לעיר  לכך הוא שימוש בחומרי ריסוסהסבר הנראה, ה

 באזורים החקלאיים המעובדים אינטנסיבית.

 

 .5.3.8המלצות פרק פרפרים מרוכזות בפרק המלצות סעיף 
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 חיים-ודו מקורות מים עונתיים .4.9
 

 רקע .4.9.1

בתי גידול לחים הם מערכות אקולוגיות הנשענות באופן כמעט בלעדי על מקווי מים לשם קיומן. בכלל זה 

מקווי מים מלאכותיים. בתי גידול לחים תומכים נחלים, ברכות חורף, מעיינות ו ניתן למנות אגמים, נהרות,

ים ובעלי חיים, בהם כאלה המוגבלים לקיום במגוון ביולוגי עשיר הכולל נציגים מקבוצות שונות של צמח

חיים( או כאלה -במים ובקרבתם בלבד )למשל אצות, צמחי מים, חלזונות מים, חרקי מים, דגים ודו

התלויים בשירותים המסופקים על ידי מערכות המים ונשענים עליה )למשל עופות מים, יונקים, צמחי 

הפרעות חיצוניות ובעיקר להתערבויות אנושיות כמו גדה, חרקי גדה(. מדובר לרוב במערכות רגישות ל

מינים  פעילותזיהום, שינוי המשטר ההידרולוגי )למשל, שאיבת מים או שיבוש הניקוז הטבעי( או 

 פולשים.

  4כל הנקודות שנדגמו נמצאות במפת הידרולוגיה מפה 

 

 עבודהשיטות  .4.9.2

הדיגום בוצע על ידי זוהר ינאי, דוקטורנט במחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, העוסק באקולוגיה 

 של מקווי מים מתוקים. 

תפר בין במועדי הדיגום נבחרו כך שיאפיינו את מקווי המים בעונות האידיאליות לדיגום מסוג זה, כלומר 

יב )המשקף את בתי הגידול הקבועים בשיאם(. סוף החורף )המבטא בתי גידול עונתיים בשיאם( והאב

 .  4.3.2016 -הינו ה בוצעשהדיגום מועד 

מפגעים או כשלים  תועדוהאתר תועד, לרבות מאפייניו האקולוגיים והסביבתיים ו סקר,במהלך ה

 נמדדו מדדים סביבתיים חיוניים המעידים על איכות המים.עוד תפקודיים שעדויות להם נצפו בשטח. 

 20. הדיגום התבצע במשך µm 500סרי החוליות בוצע באמצעות רשת פלנקטון בקוטר נקבים איסוף ח

ובמידת  וון בתי הגידול הזמינים והנגישיםדקות של הנפת רשת לפחות, המחולקות באופן יחסי על פני מג

הצורך הדיגום הוארך על מנת לאפיין בצורה מיטבית את האתר, עד לדיגום שארך למעלה משעה 

ם גדולים, מורכבים ומגוונים במיוחד. תכולת הרשת נבחנה מיד לאחר הוצאתה מהמים. המינים באתרי

 ובמידת הצורך נאספו לשם בחינה מדוקדקת במעבדה.  שנמצאו נרשמו ושוחררו בחזרה למים

חיים באתר: חיפוש -במקביל לאיסוף חסרי החוליות במים בוצע חיפוש אקטיבי אחר עדויות לפעילות דו

 בצמוד לצמחיית מים ותחת מחסות פזורים בסביבה.  ,ראשנים, משלימי גלגול ובוגרים תטולות,

 ביוטי והביוטי. -עבור כל אחת מתחנות הדיגום מוצגות שתי טבלאות המסכמות את המידע הא

 בתחנות הדיגום בסקר.  סביבתייםממצאים  ראשונה כוללתטבלה 

 ממצאים ביולוגיים בתחנות הדיגום.  שניה כוללתטבלה 
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=  +++ = עשרות פרטים; ++= עד עשרה פרטים;  + שפע הפרטים מיוצג קטגוריאלית על ידי סימונים:

= בוגר.  a= גולם;  p= זחל; l = מעל אלף פרטים. שלבי ההתפתחות של החרקים:  ++++מאות פרטים; 

 = בוגר.  a= ראשן;  tחיים: -תצפיות דו

( 11( בריכות מערביות ביער פלוגות )אתר 4: בריכת החורף הדגולה )אתר נערך דיגוםבהם האתרים 

פירוט על כל אחד  (6נחל נועם באזור התעשייה )אתר  ( וקטע בערוץ14נחל עוזה בפארק פ"ז )אתר 

 .מהאתרים נמצא להלן

 

 ממצאים .4.9.3

ברכות חורף ותעלות. ברכות החורף הן  בקריית גת נמצאו בתי גידול לחים משני טיפוסים עיקריים:

לכאורה איכותיות למדי, לא סובלות מזיהום או מהפרעות יוצאות דופן, אם כי הברכות המערביות כלואות 

בתא שטח מצומצם שככל הנראה מגביל תנועת חולייתנים וקישוריות בין בתי גידול וכן נמצאה בהן מעט 

וסדרים )בעיקר באזור התעשייה( ובחלקן תעלה חצובה פסולת מוצקה. התעלות, בחלקן ערוצי נחלים מ

 בלב פארק פ"ז, אינן מקיימות מופע לח באופן כללי ואינן איכותיות למדי. 

 (4)אתר  בריכת החורף הגדולה

דונם שטח מוצף בעת הביקור(. ממוקמת לצד כביש המקיף את אזור  2-ברכת חורף רחבת ידיים )כ

תים ושדה בור גדול. הברכה מוקפת צמחיית גדות כגון פטל וקנה. התעשייה, בין שדות שעורה, כרם זי

חיים ולעופות, -גדות הברכה מתונות ובלבה מצויים כמה איים קטנים, המאפשרים גישה נוחה למים לדו

המעודדת חברת חסרי חוליות עשירה. תשתית הברכה בוצית. צמחיית  ,ומגדילים את המורכבות המבנית

 , בהם אגמון ימי, לחך ולכיד נחלים ובמים)אוהבי מים( פר מינים הידרופילייםהברכה וסביבתה כוללת מס

 מ' באזורים העמוקים.  1.5אצות משני טיפוסים לפחות. המים צלולים ועומקם עולה על  נמצאו

בברכה בוצע דיגום מקיף ונרחב שארך מעל שעה, וכלל ביקור בשולי הברכה ובמרכזה וסמוך לאיים. 

 מממדי הברכה וכן מההערכה שפוטנציאלית היא עשויה לתמוך במגוון ביולוגי נרחב.  הדיגום המקיף נבע

 

 4.3.2016, משתנים סביבתיים שנמדדו בברכת אזור התעשייה -10טבלה 

 שעת הדיגום 11:00

19.6 °C טמפרטורה 

 ריווי חמצן % 31.0

3.72 mg/l חמצן מומס 

304 µS מוליכות חשמלית 

141 ppm מליחות 

216 ppm מוצקים מומסים 

 ערך הגבה   7.7

>150 cm עומק המים 

40 cm סקי 
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 4.3.2016, בעלי חיים שנמצאו במים בברכת אזור התעשייה -11טבלה 

taxon 

 

 טקסון

PLATYHELMINTHES   תולעים שטוחות 

Platyhelminthes unidentified + תולעת שטוחה 

CRUSTACEA   סרטנים 

Cladocera ++++ דפניתאי 

Ostracoda ++++ צדפונית 

INSECTA   חרקים 

Hemiptera: Corixidae ++ פשפש: חותרן 

Coleoptera: Laccophilus sp. +(l) חיפושית שחיינית 

Coleoptera: Dytiscidae +(a) חיפושית שחיינית 

Diptera: Orthocladinae ++++ )יתוש: ימשוש )אפור 

Diptera: Chironominae ++ )יתוש: ימשוש )אדום 

AMPHIBIA   חיים-דו 

Hyla savignyi ++++(t) אילנית מצויה 

Bufotes viridis ++(t) קרפדה ירוקה 

 

+(a) צפרדע נחלים 

 
 בריכת החורף הגדולה -39תמונה 

 

 (11)אתר ביער פלוגות  ברכות מערביות
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לשכונה המערבית של קריית גת, מצויות שתי ברכות  40בשטח כורכר חרוץ שבילים, כלוא בין כביש 

חורף קטנות. הברכה הצפונית יותר )מול רחוב לבנה( ממוקמת בשול המערבי של השטח, צמודה לדופן 

נראה )שמנים ודלקים(, אם כי  40. הסיכון העיקרי שעלול לאיים עליה הוא תשטיפים מכביש 40כביש 

לקריית גת, תעלה הגובלת בברכה.  40שתשטיפים כאלה ינוקזו ראשית כול לתעלה החוצצת בין כביש 

של עלי  )הפרעה של חומרים מעכבי נביטה הנמצאים בעלי האיקליפטוס( בנוסף לכך פעילות אללופתית

הממלאים איקליפטוס במים עלולה לפגוע מעט בתפקוד הברכה, אך נראה כי הדבר לא מפריע לראשנים 

מ"ר. דשא, לכיד נחלים ומעט  20-כ כוללתשתית בוצית, והשטח המוצף את הברכה בצפיפות גבוהה. ה

 עשבוניים נוספים צומחים בהיקף הברכה ובתוך השטח המוצף. צבע המים חום עכור. 

מלמד על דינמיקה שונה דבר הבעת הביקור במקום, הברכה הדרומית )מול רחוב גבעון( הייתה יבשה, 

ולברכה הצפונית, הנובעת ככל הנראה מאופי הניקוז והגעת המים לברכה )שכן התנאים האחרים,  לה

 לרבות התשתית, דומים(. 

 

 4.3.2016 משתנים סביבתיים שנמדדו בברכות המערביות, -12טבלה 

 שעת הדיגום 09:30

16.4 °C טמפרטורה 

 ריווי חמצן % 17.8

1.66 mg/l חמצן מומס 

589 µS חשמלית מוליכות 

281 ppm מליחות 

420 ppm מוצקים מומסים 

 ערך הגבה   7.8

30 cm עומק המים 

8 cm סקי 

 

 4.3.2016 בעלי חיים שנמצאו במים בברכות מערביות, -13טבלה 

taxon 

 

 טקסון

PLATYHELMINTHES   תולעים שטוחות 

Platyhelminthes unidentified sp.1 + תולעת שטוחה 

Platyhelminthes unidentified sp.2 + תולעת שטוחה 

CRUSTACEA   סרטנים 

Cladocera ++++ דפניתאי 

Ostracoda ++++ צדפוניות 

INSECTA   חרקים 

Hemiptera: Corixidae ++ פשפש: חותרן 



100 
 

Coleoptera: Laccophilus sp. +(l) חיפושית שחיינית 

Diptera: Orthocladinae +  :ימשוש )אפור(יתוש 

Diptera: Chironominae + )יתוש: ימשוש )אדום 

Diptera: Culicidae +(l,p) יתוש: כולכית 

Diptera: Sciomyzidae + :חלזבוב זבוב 

AMPHIBIA   חיים-דו 

Hyla savignyi +++(t) אילנית מצויה 

Bufotes viridis ++(t) קרפדה ירוקה 

 
 המערביותאחת מבריכות החורף   -40תמונה 

 

  (14)אתר  פארק פ"ז

 נמצא בהליךשהנחל . בעת הביקור נראה היה נחל עוזהחוצה  , אותופארק ציבורי הנמצא בלב העיר

בעת  ,אינו ברור נחלבוצית. מקור המים ב ובאדמה והתשתית ב מתחתר נחללשיפוץ או הסדרה. ה

הביקור הזרימה הייתה מקוטעת והמים עמדו במקום. צבע המים היה חום עכור, והם לווו בריח קל מאוד 

 של מי שופכים. 
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 4.3.2016, משתנים סביבתיים שנמדדו בברכת פארק פ"ז -14טבלה 

 שעת הדיגום 13:15

27.2 °C טמפרטורה 

 ריווי חמצן % 61.7

5 mg/l חמצן מומס 

491 µS מוליכות חשמלית 

236 ppm מליחות 

353 ppm מוצקים מומסים 

 ערך הגבה   7.9

 4.3.2016, בעלי חיים שנמצאו במים בתעלת פארק פ"ז -15טבלה 

taxon 

 

 טקסון

CRUSTACEA   סרטנים 

Cladocera ++ דפניתאי 

INSECTA   חרקים 

Diptera: Orthocladinae + )יתוש: ימשוש )אפור 

AMPHIBIA   חיים-דו 

 

+(a) צפרדע נחלים 

 

, אך נמוךהנוכחי האקולוגי  ו. ערכובהטמון אינם משקפים ככל הנראה את הפוטנציאל  נחלהממצאים ב

טומן פוטנציאל להפיכתו לאתר טבע עירוני קהילתי לטובת חינוך והסברה. עם בלב העיר בפארק  מיקומו

ש תוספת שמהנחל מ. על מנת שאלו, לא יפגעו במקום גבוההמבקרים הלחץ זאת יש להבהיר את נושא 

מורפולוגיה של הערוץ ולמים שיפור הלדאוג ל, אך יש צורך לשקמו ולנהלו ונופית משמעותית לפארק

ממקור תקין, שיוזרמו ויסוחררו ולא יעמדו במקומם. ערבול המים ותוספת צמחיית מים מגוונת ישפרו את 

 חיים ושפיריות. -בעלי חיים נוספים כמו דו לנחריכוז החמצן במים וימשכו ל
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 תעלה בפארק פ"ז -41תמונה 

 

 (6)אתר  נחל נועם באזור התעשייה

מספר תעלות וערוצי נחל מוסדרים עוברים באזור התעשייה של קריית גת. אלה מנקזים לתוכם את הנגר 

לי שמקורו בסביבת אזור התעשייה וכן את המים שמביא נחל נועם מסביבת אזור התעשייה. יהע

הערוצים מוסדרים ומיושרים והגדות תלולות, תנאים מורפולוגיים שמפחיתים מורכבות מבנית ועל כן 

. הניקוז ככל הנראה יעיל מבחינה קוםחיים לשגשג במ-ביכולתם של דובמגוון הביולוגי במים ופוגעים 

אך מבחינה אקולוגית מוביל לכך שהערוצים מוצפים רק לפרק זמן קצר. צמחיית הגדות היא  ,הידרולוגית

 בחלקה המבוססת על קנה.  )אוהבת מים( צמחייה הידרופילית

בעת הביקור באתר נסקרו כמה תעלות סביב רחוב אזמרגד. התעלות היו יבשות, למעט שלולית קטנה 

בעלי חיים(. תשתית התעלות בהם י למדוד משתנים אביוטיים, ולא אותרו ורדודה )המים היו רדודים מכד

 הינה בוצית, למעט במקטעים מבוטנים. 

התעלות והצמחייה לגדותיהן יכולות לשמש בעלי חיים אקוואטיים מזדמנים וכן ציפורי שיר מקננות ואף 

ה לבדוק את איכות המים הערך האקולוגי של התעלות נמוך. לא ניתן היאך עופות מים גדולים יותר, 

 ולהסיק על הזרמת שפכים לתעלות.
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 נחל נועם באזור התעשייה -42תמונה 

 

 

 מסקנות .4.9.4

חיים, שכן ניכר שהיא -אזור התעשייה איכותית במיוחד מבחינת דו לצדניכר שבריכת החורף הגדולה 

חיים, מתוכם שניים בצפיפות גבוהה מאוד )ראשני אילניות -תומכת במגוון גבוה של שלושה מיני דו

לברכות המערביות של קריית וקרפדות(. מבחינת חסרי חוליות המגוון היה נמוך מהצפוי ודומה בעיקרו 

(. גם כאן מרבית חסרי החוליות היו אופייניים לברכות חורף ולבתי גידול םאה פירוט בממצאיגת )ר

מופרים, ולא נמצאו מינים רגישים או ייחודיים בצורה מובהקת )למשל, סרטנים ירודים גדולים כמו בוצן או 

זימרגל, זחלי שפיריות, שפריריות ובריומאים(. הסיבה לכך עשויה להיות ריכוז החמצן הנמוך שנמדד, 

ל הנראה בעקבות היום המעונן )שיעור פוטוסינתזה נמוך( וריבוי החומר הצמחי המת במים )חמצן רב ככ

שמקור  מצב זה אופייני לסוף עונת החורף. בהנחה –נצרך על ידי חיידקים שמפרקים צמחייה מתה( 

ודא ובהנחה שאין תשטיפים מאזור התעשייה או משטחי החקלאות )יש לו המים מהימן ואספקתם סדירה

את הנושא בעיקר מול כרם הזיתים( אל המים, תנאי הברכה מאפשרים למגוון ביולוגי עשיר להתקיים 

עשויים  ,שנמצאו ואללבצורה בריאה ויעילה לאורך זמן. שפיראים, בריומאים ומיני חיפושיות נוספים 

גם  ,גית זולהגיע לברכה בנקל באמצעות תעופה ועל כן ההנחה היא שהם מהווים חלק ממערכת אקולו

אם לא נצפו במהלך הדיגום המדווח. גם סרטנים ירודים עשויים למצוא דרכם לברכה באמצעות היצמדות 

 לעופות מים. 
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סביר  –ערך ראוי לשימור. ככל הנראה קיים ביניהן קשר אקולוגי יחד שתי הברכות המערביות מהוות 

ומנצלות אחת להשלמת גלגול או  הברכותף של חרקי מים נודדות בין חיים וא-להניח שאוכלוסיות של דו

רוכבי כמפלט בתרחיש בו השנייה מתייבשת באופן בלתי צפוי. בשטח קיימת פעילות של מטיילים ו

. מומלץ ותהברכ להפריע לפעילותולעתים מושלכת פסולת מוצקה שעלולה  טרקטורונים או אופנועי שטח

שר גישה עדינה ומתונה למים ובעיקר לא לגדר את שתי הברכות בצורה צנועה )חבלול למשל(, שתאפ

 חיים. -תחסום דו

 

 .5.3.9המלצות סקר אקווטי מרוכזות בפרק המלצות סעיף 
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 סקירה תכנונית .4.10

על מנת לקבל תמונה כוללת על אתרי הטבע העירוניים, נסקרו תכניות וייעודי הקרקע לאותם אתרים, 

שונים )מאושרים או בהליכי תכנון(: תכניות מתאר ארציות  ברמות התכנון השונות ובשלבי תכנון

(, 14שינוי  4)תמ"אות(, תכניות לתשתית לאומית )תת"לים(, תכנית מתאר מחוזית למחוז דרום )תמ"מ 

 תכניות מתאר מקומיות ותכניות מתאר מקומיות הנמצאות בהליכי תכנון.

העירוניים מפורט בכרטסת עבור כל אתר. מידע על תכניות מאושרות ועתידיות בתחומי אתרי הטבע 

חשוב לסייג כי יתכן וקיימות תכניות בהליכי תכנון שאינן מצויות בכרטסת האתר, זאת במידה ולא 

 התקבל מידע עליהן.

פרק זה מציג סקירה כללית של התכניות שלהן השפעה על היבטים סביבתיים בשטחה של העיר קריית 

 שם התכנית היא שנת אישורה.גת. השנה המופיעה בסוגריים לצד 

 

 תכניות בראייה אזורית

 (2002: תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור )32תמ"א 

הינה תכנית כוללנית לכל מדינת ישראל. הוראות התכנית מתייחסות לשלושה נושאים  35תמ"א 

רה על רצף השטחים הפתוחים הגדרת עיקרון "צמוד הדופן", שמי –עיקריים: פיתוח ברצף לבניה קיימת 

 והגדרת צפיפות נטו למגורים. 

 35, תמ"א 3תשריט מרקמים, גיליון מספר  -16מפה 

 

המרקמים מצביע על כך שקריית גת מהווה כתם פיתוח עירוני הסובב בשטחים פתוחים. מדרום  תשריט

ומזרח מצויים שטחים במרקם שמור משולב כשרבים מהם מיועדים לשטחי שמורות טבע, גנים לאומיים 
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 נחל גוברין, במרכז –ומכלולים נופיים. בשטחים אלו עוברים שלושה עורקי נחלים משמעותיים: מצפון 

נחל אדוריים. ממערב ומצפון ניתן להבחין בשטחים נרחבים  -נחל לכיש ומדרום -)צמוד לקריית גת(

 במרקם כפרי המאפשר פיתוח מתון. 

את קריית גת חוצות שתי מסילות רכבת ומצפון ניתן לראות את נחל לכיש המהווה עורק ברמת חשיבות 

כבת )עיגולים שחורים(, האחת במרכז כתם לאומית. על פי התכנון המוצג, לקריית גת שתי תחנות ר

והמחלפים  35וכביש  6מזרח היישוב. כמו כן, ניתן להבחין בכביש -הפיתוח העירוני והשני בצפון 

 הנסמכים עליהם )מסומן בתשריט בעיגולים אדומים(. 

 . המפורט להלן תשריט תשתיות והנחיות סביבתיות 35לתמ"א 

 

 35, תמ"א 3יבתיות, גיליון תשריט תשתיות והנחיות סב -17מפה 

 

מתשריט זה עולה כי מצפון, ממזרח ומדרום קיימים אזורים בעלי רגישות סביבתית גבוהה )מסומנים 

ומתעקל מערבה במחלף עם  6בפסים ירוקים(. כמו כן, ניתן לראות קו מתח גבוה העובר בסמוך לכביש 

 . הקו השחור המפוספס מייצג את קו הגז הטבעי. 6כביש 

 יח"ד לדונם.  5-7, הצפיפות המינימלית לקריית גת עומדת על 1תיקון  35אם לתמ"א בהת

 

 : תכנית מתאר נוסח מאוחד )נמצאת בהליכי אישור(1תמ"א 

 טרם אושרה, אך היא מצויה בשלבי תכנון מתקדמים.  1תמ"א 

אחת,  מטרתה של התמ"א לאחד ולתמצת תכניות מתאר ארציות רבות ככל האפשר לכדי תכנית מתאר

מאושרות.  300-תמ"אות, מתוך קרוב ל 17. נכון לימים אלו, התמ"א כוללת האחדה של 35פרט לתמ"א 
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יש לה בעיקר השפעה על תפרוסת השטחים הפתוחים ותשתיות המים, הגז, והפסולת. על אף שהתמ"א 

א העוסקת בנוש 42מתייחסת לנושא הדרכים והמסילות, הרי שבמקביל מגובשת בימים אלו תמ"א 

. לאור העובדה כי תמ"אות אלו טרם בוטלו, בהמשך תובא סקירה 23ואת תמ"א  3ומבטלת את תמ"א 

 שלהן. 

 .באזור קריית גת 1תשריט ראשי, תמ"א  -18מפה 

 

 הצבע האפור, המסמן פיתוח באזור קריית גת, מעט הוגדל ביחס לתמ"א 1ניתן לראות כי על פי תמ"א 

)כתם אפור ביחס לפוליגון הכתום(. הקווים הצהובים החוצים את המרחב מדרום וממזרח לעיר  35

מסמלים קווי חשמל מאושרים, וכן ניתן לראות את השטחים שהוגדרו ליערות )מסומנים בקוים ירוקים 

וק(. ניתן אלכסוניים בשני גוונים( והשטחים שהוגדרו לשמורות טבע וגנים לאומיים )פוליגונים בצבע יר

לראות כי בסביבת קריית גת מצוי פוליגון גדול של יער נטע אדם ממערב )יער פלוגות( ועוד מקבץ של 

פוליגונים בחלקה המזרחי של העיר, שרובם יערות נטע אדם )ואחד טבעי(. שמורת טבע נקודתית 

 מזרח לעיר.  -מסומנת בגבול כתם הפיתוח העירוני מצפון
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 ( 1999) 14/4מחוז דרום, תמ"מ  -תכנית מתאר מחוזית

 

 14/4, תמ"מ 1תשריט ראשי, גיליון  -19מפה 

 

תכנית המתאר המחוזית מגדירה את העיר ככתם בצבעים כתום )אזור בינוי עירוני( וורוד )אזור תעשייה 

 -ם ירוקיםמקומי( החוצה את העיר. השטחים הסובבים את העיר מיועדים לחקלאות )מסומנים בפסי
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בהירים(. הפוליגונים המסומנים בצבע ירוק כהה עם נקודות שחורות  הינם שטחים המיועדים ליערות 

. בהמשךהמפורטת  ,תכנית המתאר הארצית ליער וייעור -22לכל סוגיהם, על פי המוגדר בתמ"א 

ית מבארת כי הפוליגונים המסומנים בצבע ירוק הינם שטחים המיועדים ליערות ושטחים פתוחים. התכנ

שטחים אלו הינם שטחים נטועים צמחייה או המיועדים לנטיעה, תוך ניצול מי קולחין מטוהרים ולשימור 

 השטחים הפתוחים במצבם. התכליות בשטחים אלו מוגדרות ככלל התכליות לשטחים פתוחים: 

 אזור המיועד לשימור השטחים הפתוחים במצבם.  .א

מים נפט וגז, מתקנים לאגירת נפט, קווי תשתית הנדסית, התכליות המותרות: קידוחים וחיפושי  .ב

כרייה וחציבה, בריכות אידוי, מתקני תיירות ונופש ובלבד שאכסון יותר רק בצמוד ליישוב קיים, 

 , עיבוד חקלאי.1957עבודות המבוצעות לפי חוק הניקוז וההגנה בפני שיטפונות התשי"ח 

ת אלא אם תכלול נספח נופי ותתייחס לשיקום לא יחליט מוסד תכנון על הפקדת תכנית מקומי .ג

 נופי.

 

 (1972תכנית מתאר קרית גת ) – 101/02/9

 101/02/9תשריט תכנית מתאר קרית גת,  -20מפה 

 

התכנית מציגה יישוב קומפקטי עם מרכז יישוב מעובה, שעתודות הפיתוח שלה הן בכיוון צפון ומערב, 

 כאשר ממזרח ממוקם האזור תעשייה. 

מציגה למעשה מתווה כללי לפיתוח עתידי )רובו התממש נכון לימים אלו והעיר עתידה להתרחב  התכנית

 – הכניסה לעיר, מורד נחל שלווה, ויער פלוגות נחל לכיש() 11,12,13ה( על חשבון אתרים מספר צפונ



110 
 

)יער פלוגות נחל  11וחלק מאתר מספר  )הכניסה לעיר( 12המיועדים לפיתוח למגורים וכן אתר מספר 

קומות עבור מתקני  2, בגובה של 25%בו מותר לפתח בינוי בשיעור של עד  -מיועד לשטח ספורט  לכיש(

 ספורט, מועדונים, מסעדות ובתי קפה.

בימים אלו קרית גת עומדת בפני תכנית מתאר כוללנית חדשה העתידה לפרוץ את גבולות הפיתוח 

האתגר התכנוני העומד בפני תכנית המתאר הינו לאפשר עיבוי ולשנות את המורפולוגיה העירונית. 

 והגדלת היישוב מבלי לפגוע באיכויותיו הטבעיות והתרבותיות. 

 

 תכניות מתאר ארציות נושאיות

 שטחים פתוחים

 (1981: תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע, שמורות נוף )8תמ"א 

 ית גת שמורה נופית )מסומנת בפוליגון בצבע ורוד במפה להלן(. תכנית זו מציגה באזור הצפוני של קרי

 (1955תכנית מתאר ארצית ליער ולייעור ) -22תמ"א 

מטרות התכנית הן הגדרת וקביעת שטחי היער הקיים והשטח המיועד לייעור וקביעת הנחיות לתכנון 

מייעדת שטח  22א , בסביבת קריית גת תמ"1מפורט בעבור שטחים אלו. כפי שעלה מתשריט תמ"א 

וכולל גם תכניות  1מוטמע בתמ"א  22מערב בייעוד יער נטע אדם. המידע המופיע בתמ"א -נרחב מצפון

 מפורטות שהוסיפו ייעוד יערות ממזרח לקריית גת. 
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 (22( וליער וייעור )תמ"א 8תכניות מתאר ארציות לשמורת טבע )תמ"א  -21מפה מספר 

 גת בשטחי קרית
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 (2006לניקוז ונחלים ) -משולבת למשק המים  3/ב/34תמ"א 

מטרות התכנית הן להבטיח המשך קיומם ותפקודם של נחלים וסביבתם, הן לצורך שיקום, 

שימור ופיתוח ערכי נוף, אקולוגיה ותרבות והן כמוקדים לפעילויות נופש ופנאי, כל אלו עם 

להולכת מים ולצמצום נזקי סחף והצפות, הבטחת תפקודם כעורקי ניקוז ופשטי הצפה 

 הנגרמים מנגר עילי.

האמצעים למימוש שנקבעו בתכנית הן בצורת קביעת הוראות לשימושי קרקע בתחום העורק, 

בשטחים הסמוכים לו ובפשטי ההצפה. כמו כן קובעת התכנית את הנחלים שלגביהם יוכנו 

 תכניות לנחל וסביבתו.

 .אזור קריית גת -3/ב/34תשריט תמ"א  -22מפה 

 

בתשריט ניתן לראות כי בסביבת קריית גת נחלים רבים, ביניהם נחל אדוריים המוגדר כעורק 

ראשי המיועד לתכנון )עבורו תתוכנן תכנית לנחל וסביבתו אשר אמורה להבטיח שמירה 

ושיקום של ערכי טבע הנוף והסביבה לאורך הנחל ותפקודו לצרכי פעילות פנאי ונופש. 

מ'(. הנחל הצמוד לעיר 100-של עורק ראשי הינה איסור פיתוח במרחק של כ המשמעות

מצפון הינו נחל לכיש המוגדר כעורק ניקוז משני בתחום נחל לתכנון. המשמעות של עורק 

 מ' הנמדדת לכל כיוון.  50ניקוז משני הוא רצועת השפעה של 

 

 תשתיות

 (1976: תכנית מתאר ארצית לדרכים )3תמ"א 

תכנית זו מתווה את השלב הראשון במערכת הדרכים של מדינת ישראל. לתמ"א נערכו יותר 

למסילות  23ותמ"א  3לעדכון וביטול תמ"א  42שינויים וכיום מקודמת תכנית תמ"א  100-מ
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היא התקפה לאזור קריית גת  3טרם אושרה, תמ"א  42הברזל. לאור העובדה כי תמ"א 

 ולמדינה כולה. 

וללא המחלפים  6)אינה כוללת את כביש  3האזורית אינה מעודכנת בתמ"א  מערכת הדרכים

 (. 35המסומנים לאורך כביש 

 

 תכניות מתאר ארציות לדרכים, מסילות ברזל ולתשתיות לאומיות -23 מפה

 

 תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל – 23תמ"א 

לפיתוח רשת  מטרת התכנית היא התווית רשת מסילות הברזל ואבטחת עתודות קרקע

מסילות הברזל בעתיד. התכנית מפרטת הוראות ביחס למניעת מפגעים סביבתיים, מחייבת 

מציגה שתי  23תסקיר השפעה על הסביבה ושיקום נוף שנפגע אגב בניית המסילה. תמ"א 

 תחנות לקריית גת.

 

  (2014פרויקט חישמול הרכבת ) – 18תת"ל 

הינה תכנית לתשתית לאומית העוסקת במערכת הולכת חשמל למסילת החוף של  18תת"ל 

מדינת ישראל. התכנית נועדה לאפשר לרכבת ישראל להפעיל את המערך הרכבתי הארצי 

באמצעות חשמול עילי, כתחליף להנעת קטרים בדיזל. בצד היתרונות להנעה בחישמול 

חבורה ציבורית, אפשרות להקמת קוים חדשים )שיפור אמינות ותנאי השירות לנוסעים בת
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-באזורים בעלי טופוגרפיה הררית( קיים חשש מפני פגיעה בריאותית עקב קרינה אלקטרו

 מגנטית ולפגיעה נופית וסביבתית בשטחים פתוחים ועירוניים. 

כל מקטע מפרויקט החישמול יתוכנן במסגרת תכנון מפורט על פי העקרונות שנקבעו 

 ת מייצרת מגבלות בניה ופיתוח לאורך המסילה. בתכנית. התכני

 

 (2003תכנית מתאר ארצית למשק המים )ביוב( ): 34תמ"א 

מטרת התכנית היא התווית פתרון לנושא השפכים במדינת ישראל, תוך שמירה על בריאות 

הציבור, איכות הסביבה, איכות מים עיליים לרבות נחלים, מי תהום, שטחים פתוחים, 

 י טבע ונוף ומתן משקל לשיקולים של יעילות כלכלית.חקלאות וערכ

אזור להלן )התמקדות לאזור קריית גת(, ניתן לראות באדום את גבול  3בתשריט גיליון מס' 

האיסוף, זהו אזור גאוגרפי אשר השפכים הנוצרים בו מובלים ומטופלים במיתקן טיפול 

ך לעיר המסמן את מכון טיהור המשמש לטיהור השפכים )ריבוע ורוד עם סימון מעוין בסמו

שפכים קריית גת(. הפוליגונים בצבע ורוד מפוספס בתשריט מסמלים שטחים לאיתור מיקום 

מאגרי קולחין קיימים )מסומנים  4למאגר קולחין. ניתן לראות כי בגבולות קריית גת קיימים 

אזורי -ולחין ביןבעיגולים צהובים(. התשריט מציע לבחון קו ממערב לקריית גת שיהווה מובל ק

 כי קו זה הוטמע בה.  1)קו מפוספס כחול ירוק(. ניתן לראות בתשריט תמ"א 
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 34תמ"א  -תכניות מתאר ארציות למשק המים -24מפה 

 

איגום מים עיליים, החדרה, העשרה והגנה על מי  –משולבת למשק המים  4ב'/ 34תמ"א 

 (                                                                                                                          2007תהום )

דרה, העשרה והגנה על מי תהום, מטרת התוכנית ליצור מסגרת תכנונית לאיגום מים, הח

 המשולבת עם שימור וניצול מיטביים של מי הנגר העילי והקטנת נזקי הצפות.

כלומר, תנאי להפקדת תכנית, הכוללת הקמת  –ב' -קריית גת מופיעה תחת אזור המסווג כ

מפעלים או מתקנים בעלי פוטנציאל לזיהום מי תהום, הוא הכנת נספח אמצעים המוצעים 

זיהום מי תהום שיועבר לחוות דעת המשרד להגנת הסביבה. הפוליגונים המסומנים  למניעת

 בצבע וורוד )אחד קיים בתחום קריית גת( הינם אזורים הרגישים להחדרת נגר עילי.  

 

 ( והתחדשות עירונית   2005לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה ) 38תמ"א 

לשם עמידותם בפני רעידות  413בתקן ישראלי  ע"פ התכנית מבנים חדשים חייבים לעמוד

נועדה לאפשר חיזוק מבנים קיימים שלא נבנו על פי התקן על מנת לשפר  38אדמה. תמ"א 

עמידותם בפני רעידות אדמה. הוראות התמ"א קובעות את המסגרת הסטטוטורית שתאפשר 

ו אותו מבחינה מתן היתרי בניה מכוחה, וכן מציעה תמריצים שיעודדו את החיזוק ויאפשר

הינה כלי בידי מוסדות התכנון לווסת לחצי פיתוח למרקמים מבונים.  38כלכלית. תמ"א 

הכוונת פיתוח והגדרת התחדשות עירונית כמטרה בחזון העיר מהווה השלמה לשימור 
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השטחים הפתוחים הסובבים את העיר. קריית גת מצויה בתנופת פיתוח. על מנת לעודד 

רכות לרעידות אדמה, מקודמת בימים אלו תכנית מתארית על כלל התחדשות עירונית והע

התחדשות עירונית בקריית גת. )התכנית טרם  – 606-0185579שטח העיר שמספרה 

 המחייבת מסמכי מדיניות עירוניים(. 35אושרה, מקודמת בהתאם לשינוי המדיניות בתמ"א 

יחידות דיור. בעבור מרבית שכונות וקובעת מכסות לתוספת  11-התכנית מחלקת את העיר ל

שכונות העיר כלל אין הגבלה. ממסמכי התכנית המפורסמים עולה כי הניתוח כלל בחינת 

"כושר נשיאה" שבחן את יכולת הרשות המקומית לספק שירותי חינוך נדרשים על פי חוק. אין 

בתכנית אמירה בנוגע להיקף השטחים הפתוחים העירוניים והשכונתיים, מכסת מקומות 

החניה הנדרשים או מוסדות התרבות והחינוך הבלתי פורמלי. ראה להלן תשריט התכנית. 

ההבדל בין הצבעים נעוץ בזכויות לבניה. המגבלה היא ביחס לכושר הנשיאה מבחינת 

 דות ציבור כמפורט בתקנון התכנית.מוס

 

 התחדשות עירונית בקריית גת )טרם אושרה( – 606-0185579תשריט   -25מפה 
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 תכניות מפורטות מאושרות או בתכנון באתרי הטבע העירוניים

תכניות המרחיבות את הקף הבינוי בעיר באופן משמעותי ומשנות את המרקם העירוני. העיר 

מציעה התרחבות מזרחה, צפונה ומערבה ועל כן יש חשיבות לשמר את אתרי הטבע 

 שמר על איכות החיים העירונית. העירוניים שנסקרו מתוך כוונה ל

 

 (2016מתחם דיור מועדף )אושר בנובמבר  -1011תמ"ל 

)יער פלוגות וטיילת המלך חסן  18-ו 11התכנית מייצרת דופן בנויה מערבית לאתרים מספר 

 רובם במיועדים לפיתוח.ש השני(

-כנן לכהתמ"ל הינה תכנית למתחמי דיור שאותרו ע"י הותמ"ל לרובע עירוני חדש, המתו

יח"ד, שטח למבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים ושטח פתוח לאורך ערוץ הנחל.  9,360

 חלק נוסף בתמ"ל קשור לקביעת הקף דומה של שטחים לתכנון ופיתוח עתידי. 

 

 הרחבת שטחי אזור התעשייה המערבי )התכנית בהליכי הפקדה( – 0193748-606

ועד לתעשייה, מחזקת את ציר התעסוקה התכנית כוללת שינויים והרחבת השטח המי

 על ידי תוספת מגרשים לתעסוקה ולמסחר לאורך הציר. 257/02/6המאושר בתכנית 

 –לתכנית זו מצטרפות תכניות קטנות ונקודתיות למגרשים ספציפיים באזור התעסוקה כגון 

)מאושרת( ותכניות שונות להחלפת שטחים  606-0262535)טרם אושרה(  606-0437368

 (.606-0262535תוך אזור התעשייה. )ב

 

)תכנית מתארית אושרה, תכניות מפורטות בתהליכים רובע כרמי גת  –שכונות צפון העיר 

 שונים(

התכנית מהווה מנת פיתוח משמעותית וכוללת רובע מגורים חדש לקרית גת, מצפון לכביש 

ופשרו לצורך דונם קרקע חקלאית שה 3,000-גת משתרעת על פני של יותר מ-. כרמי35

יח"ד חלקן  7,500-פיתוח מגורים. סה"כ מתוכננים ברובע כרמי גת )המנוהל בידי מנהלת( כ

במסגרת בנייה גבוה של בנייני מגורים ומגדלים וחלקן בבניית בתים צמודי קרקע. הרובע הינו 

פרויקט דגל במסגרת הסכמי הגג של רשויות מקומיות עם ממשלת ישראל. ההסכם מבטיח 

 הליכי פיתוח של תשתיות, כך שאכלוס הדירות מתבצע לאחר פיתוח השכונה. קיצור 

 430עירוני בן  -פארק אזורי –בנוסף לפיתוח העירוני, משולב בתכנון פיתוח פארק לכיש 

 דונם. 

 התכניות הבאות מרכיבות את הרובע על פי מתחמי המגורים השונים:
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 (2016פארק נחל לכיש )פורסם להפקדה באוגוסט  – 6/140/02/9 תשריט -26מפה 

 

 

 הפארק כולל מתחם אחד המיועד לשטחי ספורט ונופש ושני מוקדים לבינוי ציבורי. 

 

 140/02/9תשריט  -27מפה 

 

תכנית זו מהווה למעשה את התפיסה הכוללת לכל הרובע החדש. ניתן לראות את אתר 

צפון( נשמר בייעוד לשטח ציבורי פתוח בתחומי תכנית זו. בסקר זה )נחל לכיש  10מספר 

)חוות זרע( מיועד לפיתוח מרכז משולב מסחר, תעסוקה ומבנים  9בעוד שאתר מספר 

 למוסדות ציבור. 
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בכל כרטסת אתר שנבדק, מצוינות תכניות המתאר המקומיות המאושרות, מספרן ויעודי 

 הקרקע 

ת מקומיות עתידיות בתחום האתר, במידה והיו ידועות המאושרים בהן ובנוסף, מצוינות תכניו

 .למסמך 8טבלה המרכזת מידע זה מופיעה כנספח מספר לצוות הסוקרים. 

 

 סיכום

שבע )בעקבות פרויקטים לאומיים כגון מעבר יחידות -תנופת הפיתוח שעובר מטרופולין באר

גת ליתר תשומת לב  צה"ל דרומה(, לא פוסחת על קריית גת. בשנים האחרונות זוכה קריית

תכנונית ולתנופת התפתחות דרמטית המגדילה את שטחה הבנוי של העיר וכן את מגוון 

 והקף יחידות הדיור והשירותים העירוניים אותה העיר מציעה לתושביה. 

תנופת הפיתוח כוללת חידוש ועיבוי מרקמים ותיקים במרכז העיר במסגרת תכניות 

ת גת מקדמת אישור תכנית מתארית המכתיבה מדיניות להתחדשות עירונית. כאמור, קריי

להתחדשות עירונית בעיר. בשנה האחרונות אוכלסו בעיר הן שכונות חדשות והן שכונות 

 יח"ד במסגרת פינוי בינוי(.  400-שעברו הליכי התחדשות )למשל, שכונת הפרחים הכוללת כ

במסגרת מתחמי מגורים  במקביל לפיתוח מרקמים ותיקים, מנות פיתוח גדולות מקודמות

יח"ד במסגרת הסכמי  7,500-חדשים. בימים אלו מקודם פיתוח של מתחם מגורים הכולל כ

במערב  1011תמ"ל  -גג שבין הרשות המקומית וממשלת ישראל ותכנית מועדפת למגורים

 יח"ד. 9,000העיר מציעה תוספת של קרוב ל

ספת שכונה מערבית חדשה במקביל, מקדמת העיר תכנית מתאר כוללנית המציעה תו

יח"ד נוספות בשילוב שימושים נוספים והרחבת אזור התעשייה לשימושי  15,000-ותכלול כ

 17דונם נוספים.  3,000תעסוקה ומסחר בהיקף של 

בכלל הליכי הפיתוח המתקיימים בעיר, מוצע לשלב שיקולים של שמירה על שטחים פתוחים 

 וגם במסגרת שטחים טבעיים בעיר.  במסגרת שטחים ציבוריים פתוחים מפותחים

                                                 
17
 מתוך אתר מנהל ההנדסה, עיריית קריית גת.  
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 מסדרונות אקולוגיים .4.11

בשנים האחרונות גברה המודעות לחשיבות הקשר התקין בין אוכלוסיות בעלי חיים וצמחים. 

בפרט של עורקי תחבורה וקווי  –קיטוע מרחבי של בתי הגידול, כתוצאה מפיתוח ובנייה 

העירוני(, מביא לצמצום מרחב המחיה של חיות הבר לשטחים תשתית )ובוודאי במרחב 

קטנים ומבודדים. השפעת הניתוק בין אוכלוסיות עולה ככל שהאוכלוסיות מצטמצמות והדבר 

מביא לאורך זמן להכחדתם של בעלי חיים גדולים ולפגיעה גנטית באוכלוסיות של בעלי חיים 

הזדווגות פרטים בעלי קירבה  –רים קטנים וצמחי בר )עקב הסתברות גבוהה לזיווגי שא

גנטית גבוהה מדי, דבר החושף לאורך זמן את האוכלוסייה למוטציות ופגמים גנטיים(. 

שמירה על הקשר בין אוכלוסיות יכולה להפסיק את התהליכים הדמוגרפיים והגנטיים 

 המביאים להכחדתן של אוכלוסיות קטנות, או להאט אותן באופן ניכר.

ת בין אוכלוסיות בעלי החיים, מתבצעת באמצעות שמירה על שטחים החזרת הקישוריו

פתוחים ושילוב מעברים המאפשרים חציית כבישים ושטחים בנויים. למיני בעלי חיים שונים 

יש צרכים שונים מהמעברים. כך למשל, צבאים אינם עוברים במעבר תחתי, ואילו תנים, 

מו כן, אם רצועת המעבר צרה מדי, הסיכוי שועלים ודרבנים יודעים להשתמש במעברי מים. כ

שבעלי החיים ישתמשו בה יורד. תכנונם של המעברים נעשה לרוב עבור יונקים גדולים, אבל 

 גם בעלי חיים קטנים יותר משתמשים בהם.

ובלבד שלא נקטע  םרים שימושי קרקע שוניומאפש מסדרונות אינם מהווים שמורות טבעה

יונקים,  –רחב )תוך התייחסות לקבוצות טקסונומיות שונות חופש המעבר של בעלי חיים במ

 זוחלים, חסרי חוליות ועוד(.

 18(2000רשות הטבע והגנים הכינה שכבת מסדרונות אקולוגיים ארצית, כאשר שקדי ושדות )

מציינים בפרט מסדרון לאורך רצועת החוף. להרחבה נוספת בנושא מומלץ לעיין גם 

רשות הטבע והגנים . לאחרונה שולבו המסדרונות של 19(2015בעבודתם של רותם וחובריו )

, )תכנית מתאר ארצית משולבת לשימור ופיתוח(, אם כי עדכון 35גם בעדכון לתמ"א  )רט"ג(

זה מציג את המסדרונות באופן סכמטי בלבד. המסדרונות שמים דגש על הקשר בין שמורות 

ם את קריית גת, יש אופי חקלאי הטבע והגנים הלאומיים למרחב הפתוח. לאזורים הסובבי

כאשר בגבולה המזרחי של העיר נמצא המסדרון האקולוגי הארצי בשפלה. נחל לכיש, העובר 

בצפון העיר, הינו אחד הצירים המעטים החוצים את המרחב החקלאי ומאפשרים תנועת בעלי 

מזהה את חיים לעבר רכסי הכורכר באזור נגבה וחולות ניצנים. שכבת המסדרונות של רט"ג 

מסדרון נחל לכיש וכוללת בו את רוב תחום יער פלוגות. עם זאת, גבולות השכבה אינם 

 מדויקים ואין הקפדה על כך שכל אפיק הנחל יימצא בתחום המסדרון. 

                                                 
 (. מסדרונות אקולוגיים בשטחים הפתוחים: כלי לשמירת טבע. רשות הטבע והגנים.2000שקדי, י. ושדות, א. ) 18
(. מסדרונות אקולוגיים מהלכה למעשה, עקרונות 2015נון, ג. )-רותם, ד., אנגרט, נ., אלון, ע., גולדשטיין, ח. ובן 19

 ות לתכנון וממשק מסדרונות אקולוגיים בישראל. רשות הטבע והגנים.והנחי
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להלן מציגה הן את שכבת המסדרונות האקולוגיים המוצעת ע"י רשות הטבע והגנים  28מפה 

וירוק  בצבעים ירוק כההעל סמך ממצאי הסקר הנוכחי ))בצבע ירוק( והן מסדרונות המוצעים 

מסדרונות אלו משלבים צירי תנועה טבעיים לבעלי חיים וצמחים )לאורך נחל לכיש  (.צהוב

ויובליו(, תוך קישור לשטחים ערכיים הסמוכים לצירים אלו. כמו כן, הושם דגש על שיפור 

המתאימים לכך. חשוב לדעת כי והרחבתו במקומות  המסדרון לאורך נחל לכישתפקודו של 

 האפקטיביות של מסדרון שרוחבו צר, עולה ככל שהוא קצר יותר ולא מפותל.

במסגרת עיבוי המסדרון הארצי בנחל לכיש, הושם דגש על הכללתם של תל ערני, פארק 

הכניסה לעיר ודרום יער פלוגות ברצועת המסדרון. בשטחים אלו יש בתי גידול טבעיים וריכוזי 

נדירים, ששילובם במסדרון מעלה את ערכו ומגדיל את הסיכוי לשמור עליהם לאורך  מינים

 זמן.

כמו כן, הושם דגש על הרחבת המסדרון האקולוגי הארצי באזור הגבעות המזרחיות ויער 

פרד ממערך נועם. זאת  עקב העובדה שמשארי הטבע באזור זה מהווים חלק בלתי נ

 של מינים נדירים וייחודיים.  ובשל קיומם השטחים הפתוחים האזורי

 –בנוסף למסדרונות הארציים, רצוי לשמור על רצועות מסדרון לאורך "הנחלים העירוניים" 

וכן לאורך שלוחת הרכבת לאשקלון ולאורך כביש  ונחל נועם בתחום הבינוי העירוני נחל שלווה

חלים וחסרי . מסדרונות אלו ישמשו בעיקר צמחים ובעלי חיים קטנים )מכרסמים, זו40

חוליות(, ומשלבים שטחים פגועים המחייבים שיקום אקולוגי. האופי המוצע למסדרונות אלו, 

שהוגדרו כ"מסדרונות עירוניים", הינו של צירים ירוקים המבוססים על גינון בצמחייה מקומית 

 ומאפשרים תנועת מטיילים ובעלי חיים קטנים. 

וצים את המסדרונות ולשאוף לכך כי תשתיות ככל הניתן, יש לצמצם את מספר הכבישים הח

להכניס לא מומלץ לקיטוע חדש בתחומיו. בפרט,  יגרמוחדשות החוצות את המסדרון, לא 

 נחלים ותעלות ניקוז למובלים סגורים.

. עם זאת, ולאור אישורה של תכנית 40הסקר לא כלל את המרחב ממערב לכביש 

פתוחים באזור לפי הערכת הפוטנציאל לקריית גת מערב, סומנו השטחים ה 1011תמל/

שלהם: דרום יער פלוגות כחלק מהמסדרון האקולוגי הארצי וערוץ "נחל שחר", כמסדרון 

דרום ממרחב יער פלוגות לאגן נחל שקמה, כולל חיבור -עירוני שיכול לשמש כציר מעבר צפון

לץ לעבות אותו ומומ ימת )סימון מסדרון זה הינו סכמטילמסדרון התשתיות במערב העיר הקי

 במסגרת תכנון מפורט, כדי שאכן ישמש למעבר בעלי חיים וצמחים באזור(.

קטעי המסדרון במרחב הבנוי של העיר קריית גת יעברו תכנון מפורט המשלב בין לחצי 

מוצע כי ואילו בשטחים שטרם פותחו,  ים ובין הפוטנציאל האקולוגי בשטחהפיתוח הקיימ

 אמצעים המאפשרים תנועת בעלי חיים.ישלב  התכנון העתידי 
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 הצעה לעיבוי מסדרונות אקולוגיים באזור קריית גת -28מפה 

 

 



123 
 

 המלצות .2

ובצפון העיר, בעלי חשיבות  במערב שטחים פתוחים איכותיים במזרח כוללת קרית גתהעיר 

 ייחודיים ברמה הארצית., כולל ריכוז ערכי טבע אזורית

בפרט שמירה ו קרית גתבטווח של בתי הגידול הטבעיים -יש חשיבות מכרעת לשימור ארוך

 .יםאזורי יםאקולוגי נותכמסדרו הגבעות המזרחיות ויער פלוגות ונועםעל 

 ההמלצות מחולקות לפי אזורים ולפי נושאים עיקריים. 

 

 המלצות מדיניות .2.1

 רמות השונות הטמעת הסקר במערכות התכנון ב .א

אתרי הטבע והממצאים השונים, שסומנו במסגרת סקר טבע עירוני, יוטמעו בתכנית המתאר 

 .העירונית ובמערכת הממ"ג

 תדריך תכנון לטבע עירוני .ב

תכנית זו  בקרית גת.לאור ממצאי הסקר, אנו ממליצים  לקדם תדריך תכנון לטבע עירוני 

פי -תגבש את תפיסת תכנון וניהול המערכות הטבעיות בתחום העיר, דירוג האתרים על

. מסמך זה יכלול עקרונות להגנה עליהם חשיבות ורגישות ופיתוח כלים תכנוניים וסטטוטוריים

ניהול מקיים שיאפשרו טיפוח המערכת הטבעית במסגרת הכלים העומדים לרשות עיריית 

 . קרית גת

 י האתרים כרטיס .ג

ישמשו להנחיית צוותי תכנון ותפעול העוסקים בפיתוח עירוני באתרי טבע עירוניים ובתכניות 

 צמודות לאתרים, שיש בהן להשפיע על אתרים אלו ועל אופן תפקודם.

 סקרים מפורטים .ד

המידע בסקר זה מהווה בסיס לביצוע סקרים מפורטים במסגרת הכנת תכניות מפורטות 

בי העיר. הסקר מאפשר ניסוח הנחיות לביצוע תסקיר מפורט וכולל את באתרי טבע בכל רח

 נושאים הבסיסיים המחייבים התייחסות במהלך התכנון. 

 חשיפת הסקר .ה

מערכת החינוך העירונית הנה צרכן חשוב למידע שבסקר לצורך פיתוח מגוון תכניות לימוד 

שימוש מוגבר ואיכותי  כיתתית. חשיפת הסקר לציבור הרחב והנגשתו תאפשר-חוץופעילות 

 באתרי הטבע בעיר על ידי תושביה.

 אקולוג עירונישימוש בשירותי  .ו

איכותיים אשר יכולים להיפגע בקלות ללא עשירה בערכי טבע ובשטחים פתוחים  קרית גת

חשוב ביותר שתהיה בעירייה כתובת אחת המרכזת את הניהול השוטף ויחסי  ניהול נכון,

 , קק"לעירוניים )רשות הטבע והגנים-עירוניים וחוץ-העבודה מול "שחקנים" נוספים, פנים
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שילווה במסגרת כלשהי את  -עירוני אקולוגבשירותי ה זו למטר השתמשוכדומה(. מומלץ ל

ערך פעולות ממשק בנושאים מגוונים הקשורים לתשתית אגפי העירייה, שיוביל, יזום וינהל מ

הטבעית בעיר: טיפול במינים פולשים, שיקום בתי גידול, ניהול שטחי הטבע הערכיים בתחום 

העיר והממשק שלהם מול קליטת קהל, סנכרון ותיאום בין אגפי העירייה וגופים נוספים על 

 עירוני בפן האקולוגי.מנת לאפשר את התפקוד המיטבי של השטח וליווי תכנון 

 

 המלצות אופרטיביות .2.2

 –מסדרונות אקולוגיים  .א

 .דגשים נוספים ובו מסדרונות אקולוגיים -4.11ט בפרק ראו פירו

המקשר בין אזור הינו מעבר אקולוגי חשוב במיוחד  נחל לכיש-(10-12)אתרים  נחל לכיש

רשות הטבע במפת המסדרונות האקולוגיים של השפלה למישור החוף, מסדרון זה מסומן 

בעקבות הקמת שכונת כרמי גת, תוואי נחל לכיש ימצא במרכז שטח  ,בעתיד הקרוב .והגנים

לשמר  לפיכך חשוב מאוד. מבונה לעומת המצב כיום בו תוואי הנחל נמצא בקצה שטח מבונה

בעיקר בחלק יים שתיתן אפשרות מעבר מרבית לבעלי חולתכנן את אזור נחל לכיש בצורה 

 רצועה צרה לפי התכנון העתידי.מצומצם לשם הנחל יהיה  ,35הרכבת לכביש  תשבין מסיל

  ,ושתילה של  השיקום יכלול סילוק מינים פולשיםמומלץ לשקם את תוואי נחל לכיש

 מיני גדות מקומיים.

 .מומלץ להימנע מעבודות עפר בתוואי נחל לכיש 

  אקסטנסיבית, לטובת בתי  ש ללא כל פיתוחלהשאיר גדה אחת של נחל לכימומלץ(

 .ולהשאירה רחבה ככל הניתן הגידול(

  החוצות את תוואי הנחל. ,דרכיםבמומלץ למעט ככל הניתן 

 ובפארק המתוכנן לידו בשטח נחל לכיש בשעות הלילה מומלץ להגביל את התאורה. 

 .מומלץ שלא להקים גדרות בתוואי נחל לכיש אשר ימנעו מעבר בע"ח 

 כי שטחי הספורט המתוכננים באזור נחל לכיש יורחקו ככל הניתן מתוואי  מומלץ

 .הנחל

תוח, יש חשיבות מעבר לשמירת שטח פ – מסדרונות אקולוגים נוספיםניהול מקיים של 

במסדרונות אקולוגיים, מומלץ לשלב תאי שטח  "צווארי הבקבוק"ובמיוחד ב רבה לאופן ניהולו

כמו כן  .מעבר לצירי מעבר אשר קיימים בפועל בשטח ,ללא פיתוח וללא הנגשה למבקרים

 נדרשת הגבלת תאורה בשעות הלילה.

 ניהול שטחים פתוחים .ב

השטחים הפתוחים שסביב קרית גת מקיימים פסיפס של יערות אקליפטוס, שדות חקלאיים, 

מומלץ לתת עדיפות לשימור שטחי גבעות הטרשים  ושטחי בור. בריכת חורף גבעות טרשים,

 האקליפטוס בהם נמצא מגוון ביולוגי עשיר במיוחד. ויערות
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i.  ובהן  גבעות המזרחיות נמצאות גבעות טרשים ייחודיותב -(1גבעות טרשים )אתר

ועל הערוצים הלא  מומלץ לשמר ולהגן סטטוטורית על גבעות אלו. מגוון של חי וצומח

מעובדים שבניהן. חשוב להדגיש כי הגבעות הקיימות אינן עומדות בפני עצמה, אלא 

מהוות מכלול מורכב עם יחסי גומלין בין הגבעות. ככל שיוחלט על הרחבת אזור 

להקפיד על שלביות בפיתוח, השומרת על הגבעות ועל  מומלץהתעשייה בעתיד, 

 הקשר ביניהן ככל הניתן.

  מומלץ להגן ולשמר מינים אלו ".אדומים"בשטחי הגבעות מצויים מספר מינים 

 שלוש שנים., אחת לבשטחי הגבעות "אדומים"מינים ניטור כמו כן מומלץ לערוך ו

 מומלץ להימנע מכל נטיעה בשטחי הגבעות. 

  לטפל בהם כבר עתה  מומלץבשטחי הגבעות ישנם מינים פולשים מעטים ולכן

 .קשה בעתידו למפגע על מנת שלא יהפכ

ii.  בשטח יער פלוגות נמצאו אוכלוסיות גדולות של מיני צומח -(11יער פלוגות )אתר 

 .ארצית . יער זה הינו נדיר וערכי ברמת חשיבות"אדומים" ודו חיים

 כולל חלקו המערבי  ,מומלץ להגן ולשמר סטטוטורית את כל שטח יער פלוגות

  העתיד להסתפח לעיר. 40לכביש 

  (, הכולל סידור אקסטנסיביטבעי )פלוגות כיער קהילתי  ערלייעד את ימומלץ

 מועטים, שלטי הסברה על המינים הנדירים בשטח היער ועוד.שבילי הליכה 

 כדוגמת הפיתוח בחורשת הסרג'נטים בנתניה.

 בשטחי  " ולנטרםאדומים"מומלץ להגן ולשמר את כל אוכלוסיות מיני הצומח ה

 היער.

  לדאוג ו המצויות בשטח היער המערביותעל בריכות החורף מומלץ לשמר ולהגן

בית גידול של דו חיים ומיני  מהוותבריכות אלו  אליהן. להספקת מי נגר תקינה

 ."אדומים"צומח נדירים ו

  הבניין הרבה המפוזרת בשטח. תפסולמומלץ לפנות את 

iii. 2 )אתריםיער נעם, וחורשת הכניסה לעירבעיקר אקליפטוסים( ם )יערות ותיקי, 

 קרקעות עמוקות.נדיר וייחודי, האופייני לצומח מתקיים ביערות אלו  -(12

 כיערות מומלץ לקדם  אתרים אלואת אלו.  יערותסטטוטורית על  מומלץ להגן

 .(אקסטנסיבייםטבעיים )קהילתיים 

 ע"י אקולוג  ,בשטחים אלו מומלץ לבצע שיקום של הנחלים המצויים בהם

 .םהמתמחה בתחו

  ולנטרם אחת לוולשמר את המינים "האדומים" המצויים בשטחים אמומלץ להגן 

 שלוש שנים.ל
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 על  שילוט המסבירולהציב  מומלץ לבצע הסדרה של שבילי הליכה ואופנים

  הצומח והחי במקום.

 בחורשת הכניסה  מומלץ לבצע סילוק של מינים פולשים מאתרים אלו ובמיוחד

  .בה גדולה במיוחדבו נמצאת חורשת שיטת עלי ער (12אתר לעיר )

 פסולת בניה ט המצויות בשטחים אלו וכן סערמות האסב פנות אתל מומלץ

 ואשפה.

iv.  בריכת החורף הגדולה היא מהגדולות הידועות  -(2בריכת החורף הגדולה )אתר

המשמשת בית גידול לדו חיים בסכנת הכחדה וכן למגוון צמחים  ,באזור קרית גת

 נדירים.

  להכריז עליה כאתר טבע ועל בריכת החורף הגדולה סטטוטורית מומלץ להגן

 עירוני. 

 אשר יגרמו לזיהומה. תשטיפי חקלאות ותעשיה לבריכה ומומלץ לדאוג שלא יהי  

 לשמור על ניקוז טוב לשטח הבריכה. מומלץ 

 צע פינוי פסולת בניה משטח הבריכה.מומלץ לב 

 המים  לצפייה בעופותים עמדת מסתור המשקיפה על הבריכה, מומלץ להק

  המגיעים אליה.

  .אקולוגי צמוד יעוץ ע פעולות אלו בלווילבצ חשוב

הואיל ותחום הבריכה מחולק בין שטח שיפוט קרית גת ובין שטח שיפוט המועצה 

  לקדם את שימור הבריכה כפרויקט משותף לשתי הרשויות. מוצעהאזורית שפיר, 

v.  מומלץ לתכנן את מרחב התל כפארק טבע וארכיאולוגיה. יש  – (3תל ערני )אתר

ולשקול הסדרת שביל  קו העליון של התל לתנועת כלי רכב הפוגעים בולחסום את חל

הליכה המאפשר גישה נוחה לריכוזי הפריחה העונתיים באתר. בכפוף למגבלות 

קלאיים בגבול השדות החנוספת, רשות העתיקות, מומלץ לתכנן בריכת חורף חדשה 

 בשוליו המערביים של התל.

 טבע במרחב העירוני .ג
מאופיין כיום בבינוי אינטנסיבי וצפוף ובו מעט מאד שטחים  הבנוי בקרית גתהמרחב העירוני 

קרית את בתי הגידול המקוריים של אזור על אחת כמה וכמה שטחים המייצגים  –פתוחים 

בתי גידול אלו בתכנון שטחים (. לפיכך, חשוב במיוחד לשלב אדמות עמוקות)שטחי גת 

 (21ו 15)אתרים  בשדרות לכיש וכיכר האגוז ציבוריים פתוחים שטרם פותחו, למשל

i. שטחים פתוחים בתוך מגוון המינים שנמצא בניכר פער גדול בין  -תכנון וניהול מקיים

נגד עשבייה בצורה העיר הבנויה לשטחים מסביב לעיר וזאת כנראה עקב ריסוס 

 ונרחבת.מאסיבית 

 מגוון הביולוגי בעיר. ומלץ להפסיק ריסוס זה הפוגע במ 
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 ישולבו שטחים לשימור או  ,ת של בנייה בשטחים פתוחיםות עתידיוכנימומלץ כי בת

שיקום )בריכות חורף, גן מקלט לצמחייה נדירה,  שיקום ושיחזור בתי גידול טבעיים

לו כפארק אקולוגי צמחיית ספר מדבר( שינוהשטח לצמחיית קרקעות עמוקות או 

 .לרווחת תושבי העיר

ii. בתחומי קרית גת נמצאים נחלים רבים  – (6,8,12,13,14,18)אתרים  הנחל והעיר

נגד חסרי חוליות ומחישוף הקרקע ע"י כלים עשבייה, ריסוס נגד מ קשהבאופן שנפגעו 

מומלץ לבצע חשיבה מחודשת על חשיבותם של הנחלים במרחב הציבורי והנופי  כבדים.

 של העיר. 

 .מומלץ להפסיק את כל סוגי הריסוסים המתבצעים בשטחי הנחלים 

 .מומלץ להפסיק את חישוף הקרקע ע"י כלים כבדים 

 20מומלץ לבצע הדברת יתושים על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. 

  בעזרת אקולוג המתמחה  המערכות האקולוגיות בהם,ו של הנחלים לשקםמומלץ

 .21בתחום

iii.  לגינון המתבסס על צמחייה  מוצע לעבור –טבע עירוני בגינות ציבוריות, ממשק גנני

מומלץ לשלב בגינון העירוני "גינות  (:3מספר נספח רשימת המינים מצורפת כמקומית )

-ון הקיים צמחייה ארץולשלב בגינ קרקעות עמוקות וצמחייה ים תיכוניתמקלט" לצמחיית 

)מיני צומח  7-ו 3מספר חיםשכת פרפרים וציפורים )ראו גם נספצמחייה המוישראלית ו

להחליף בהדרגה את הגינון הקיים מוצע בגנים הציבוריים הקיימים,  (.מושכי פרפרים(

ושיזף  אלה אטלנטית)המבוסס על מינים זרים( לגינון המבוסס על צמחייה מקומית )כגון 

ושטחי צמחייה  ותולתכנן מורכבות מבנית הכוללת, בין היתר, אזורי עצים, שיחי מצוי(

 מספר כנון שכזה ניתן למצוא בטיילת המלך חסן השני )אתרדוגמא טובה לת. עשבונית

 מורכבות מבנית של צומח.והוא כולל  צמחייה מקומית רבה ה( בו שולב18

iv.  בתחום העיר שני תאי שטח לאורך מסילת הרכבת )בין העיר לאזור  –רצועות תשתית

התעשייה ובגבולה הדרומי של העיר( המגודרים בחלקם ומשמשים כרצועות תשתית לא 

ומאידך הם מקיימים כיום  אלו עשויים לשמש כעתודה תשתיתית נגישות. מחד, שטחים

מוכים. מומלץ לעשות מגוון צמחים ובעלי חיים עשיר יחסית לשטחים העירוניים הס

בשטחים אלו שימוש מושכל, כמקור ממנו יכולים צמחים ובעלי חיים מקומיים לחזור 

מעקב שוטף למניעת התבססות  בו מתקייםלשטחים עירוניים פגועים, אך גם כשטח 

 מינים פולשים, שבשל מגבלות התשתית יהיה קשה להיפטר מהם.

                                                 
20

ממשק בר קיימא להדברת יתושים ולהגנה על המגוון הביולוגי במקווי מים בישראל, המשרד   

. 2013להגנת הסביבה, 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/PestControl/Pests/Mosquitos/Documents/EnclosedLett
er.pdf  

21
עולות תחזוקה של הערוצים ברשות רגישות סביבתית לפ -לקריאה נוספת מומלץ: סקר מכון דש"א  

 . deshe.org.ilשלב א', הסקר קיים במלואו באתר המכון  -ניקוז ונחלים קישון

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/PestControl/Pests/Mosquitos/Documents/EnclosedLetter.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/PestControl/Pests/Mosquitos/Documents/EnclosedLetter.pdf
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v.  ת בשטחים הפתוחים, קיים בעיר פוטנציאל לצד בריכות החורף הקיימו –אגירת נגר עילי

גבוה לאגירת נגר עילי בקרבת השטחים הבנויים, למשל בטיילת המלך חסן השני, בדרך 

הדרום ובפארק אליאב העתידי. מומלץ לשלב בפארקים אלו ובשטחים נוספים, בריכות 

כפתרון ושהבריכות ישמשו לצרכים חינוכיים וסביבתיים , על מנת אקולוגי ליוויחורף, ב

 להשהיית נגר עילי.

 ניטור וטיפול במינים פולשים .ד

ובפרט  באזורים שונים ותקיימהאוכלוסיות גדולות של צמחים פולשים,  קרית גת מספרב

(. נדרש ניטור ומעקב שיטה כחלחלה, ערבהה-עלית )שיטבאזור נחל לכיש וחורשת יד הבנים 

בהתאם למידת האיום  ,המינים הפולשיםמיגור ו מוקדי פלישה, ומדיניות לדילולאקולוגי אחרי 

על השטחים הטבעיים. מומלץ לשלב בפעילות הסביבתית בבתי הספר גם פעילות הסברתית 

יפול ראשוני על המינים הפולשים ולבחון הקמת צוות מתנדבים עירוני לפעילות איתור וט

 במוקדי פלישה חדשים.

 תעשייה וטבע .ה
. פתוחיםעל חשבון שטחים ב בשנים הבאות לקרית גת אזור תעשייה גדול ההולך להתרח

בע"ח  התעשייה בעיקר עקב הימצאותם של מיני קדם מדיניות מקיימת לאזורמומלץ ל

כמו  ,נוח לקינוןאזור התעשייה שטח מצאו ב מהמינים הייחודים חלק .הקיים ייחודיים בשטח

כלול היבטים מקיימים לים לבתקרות מפעלים. מומלץ לעודד מפע טסית הבתים אשר מקננת

וון הביולוגי הקיים את המג ואשר יעשיר ,("חמישיתלעודד גגות ירוקים )"דופן ובפרט בתחומם 

לחילופין, ניתן להשתמש בגגות המפעלים להתקנת תשתיות סולאריות, ובכך  בשטח העירוני.

 להפחית את הלחץ על שטחים פתוחים איכותיים למטרה זו.

התעשייה שטחים טבעיים אשר ישמשו אתרי שיחור מזון למגוון  מומלץ לשלב בשטחי כמו כן

)חרבת פטוט( הוא דוגמא טובה המראה כי שילוב של שטחים  5 מספר אתר .בעלי חיים

 .טבעיים בלב אזור התעשייה מסייע רבות למגוון בעלי חיים

יכת אזור התעשייה בשיקום אפיקי הנחלים שלווה ונועם ובהנגשת בר עובדימומלץ לשלב את 

 החורף לציבור.
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 המלצות לפי נושאים .2.3
 

 כלליות צומח  המלצות .2.3.1

  הגנה על טיפוסי צומח ובתי גידול נדירים וייחודיים, בדגש על אזורי קרקעות עמוקות

ומדרון הזקנן השעיר  (1)אתר  , בערוצים בגבעות המזרחיות(11)אתר  ביער פלוגות

 .6במפה  בחלקם ( מקומות אלו מסומנים11)אתר  בנחל לכיש

  שיקום אקסטנסיבי לאורך נחל לכיש, המתמקד בסילוק מינים פולשים ובשתילה

צמחייה מבתי תיכוניים )בעדיפות להבאת -יזומה של צמחים אופייניים לנחלי אכזב ים

 אקולוגי(. ליוויוב גידול טבעיים סמוכים

 נחל שלווה ויובליו בשטחי אזור התעשייה  סיבי של הצמחייה בערוצינשיקום אינט

והפסקת שימוש בחומרי הדברה להתמודדות עם עשביית בר. במידת הצורך, ניתן 

 לבצע כיסוח צמחייה עונתי ידני )בסיוע חרמש מכאני(, בסוף עונת הפריחה באביב.

 שיח ועצים.-שילוב צמחיית בר מקומית בגינון העירוני, כולל גיאופיטים, שיחים, בני 

 נדיריםו "אדומים"מיני צמחים  פרק המלצות .2.3.2

  שמירה על בתי גידול טבעיים בהם יש אוכלוסיות של מינים נדירים ו"אדומים". בפרט

ומשארי הטבע בגבעות  (2)אתר  , יער נועם(11)אתר  חשוב להגן על יער פלוגות

 . (1)אתר  המזרחיות

  ,יער נועם ובגבעות מומלץ לבחון דילול של אזורי יער צפופים, ביער פלוגות

 אקולוגי, כדי לשפר את התנאים עבור המינים ה"אדומים".  ליוויהמזרחיות, ב

  סקר ייעודי לבחינת סוגיית הישרדותם של געדה קוצנית ודבקת פלשתמוצע לקיים 

 (11)אתר  בקריית גת, בדגש על שטחי יער פלוגות )מינים "אדומים"(

 ר פלוגות, לצרכים חינוכיים הסדרת חלקת מקלט מגודרת ומוגנת בשטחי יע

 שום הגלגל ומרוות אייג(.המינים: והסברתיים על המינים "האדומים" )ובפרט 

 שנים( לבדיקת מצב אוכלוסיותיהם של המינים ה"אדומים" 3-ניטור תקופתי )אחת ל 

 .בתחומי העיר

 .מומלץ לשלב פעילות קהילתית לחשיפת הציבור למינים הייחודיים 

 במסגרת העירוני בבתי גידול המתאימים לכךו"אדומים" בגינון  שילוב מינים נדירים ,

 הקמת "גני מקלט" או בגנים ובפארקים.
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 מיני צמחים פולשים פרק המלצות .2.3.3

  הערבה בנחל לכיש וביובליו, כולל סריקה תקופתית -לסלק את עצי שיטת עלימומלץ

מארק -ד"ר ז'אן לטפל בעצי השיטה ע"פ ההנחיות של לאיתור נצרים והשמדתם. יש

 בעל ניסיון בתחום. ,בהנחיית אגרונום מומחהזאת לבצע . חשוב 22דרור-דופור

  יים לשטחינילבצע שתילה של מינים מקומיים האופ מומלץבמקום העצים שטופלו , 

 בהנחיית אגרונום מומחה. 

 בהנחיית אגרונום , חמציץ נטוי בעדיפות ליער פלוגותלטפל במין הפולש  מומלץ

 בעל ניסיון בתחום. ,מומחה

 מנע משתילה חדשה של מינים שמוגדרים פולשים וכן מינים המופיעים ילה מומלץ

 . 23י הנוי הזרים הלא רצויים בישראלברשימת צמח

 ע"י ביצוע  ,זורים שיעברו פיתוחע חדירה חדשה של מינים פולשים באלמנו מומלץ

שים טרם התבססותם שתילה של צמחייה מקומית אופיינית בלבד ועקירת צמחים פול

 בשטחי הפיתוח.

 סקר זוחלים המלצות .2.3.4

  בו נמצא עושר מינים  ,מזרחיותהאזור גבעות במומלץ לשמור על השטחים הפתוחים

שם נמצאה קרפדה ירוקה, ( 5 )אתרגבוה של זוחלים. מומלץ לשמור על חרבת פטוט 

 בסכנת הכחדה. חי-דו

  העשבוניים ובאזורים בהם בגבעות טרשים מרבית הזוחלים נמצאו בשטחי הבתה

יער האורנים צעיר יחסית. כמעט ולא נמצאו זוחלים בשטחי היערות הבוגרים, כנראה 

רגולתוריים )אזורים חשופים לשמש להתחממות( להם -בשל מיעוט במקומות תרמו

 לשקול לבצע דילול צומח ביערות הבוגרים. מוצעזקוקים הזוחלים. 

 ים שנסקרו נמצאה פסולת מרובה. פעמים , בכל האתר(5)אתר  למעט חרבת פטוט

הגבעות  רבות הפסולת מהווה מלכודת לזוחלים ולכן מומלץ לבצע ניקוי של הפסולת

 .(11( נחל לכיש ויער פלוגות )אתר 3(, תל ערני )אתר 1המזרחיות )אתר 

 

 סקר עופות וקינון המלצות .2.3.2

 בו נמצא עושר של מיני  (1אתר ) הגבעות המזרחיותהגן ולשמר את מכלול מומלץ ל

ל גבעות הטרשים המצויות מומלץ לשמור על מרחב הגבעות המזרחיות ובעיקר ע. עופות

מומלץ בו. ישנה חשיבות גדולה לקישוריות השטח לשטחים הפתוחים הסמוכים לו ו

 ור על קישוריות זו. לשמ

                                                 
22

דרכי טיפול בצמחים פולשים מעוצים לפי שיטת הטיפול הכימי הממוקד: מפרט טכני לקבלן   

 .2010, המבצע
23

 .2013דרור, -מ. דופור-ז'  
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 .לותממטרת הסקר תהיה בחינה של התחש מומלץ לערוך סקר עופות דואים פרטני 

 עופות דואים על עמודי מתח גבוה בתחומי העיר והגנה עליהם במידת הצורך.

 על מנת. הכוללת מיני עופות מים מגוונים בריכת החורף הגדולה לשמר את שטח מומלץ 

יפים לוודא שאין תשטדא את המשך הניקוז אל הבריכה ולשמר את בריכת החורף יש לוו

 מומלץ להקים עמדת מסתור לתצפיתמאזור התעשייה. מהחקלאות הסמוכה לבריכה ו

 חינוכי וקהילתי לבריכה.תיירותי, בסמוך לבריכה דבר אשר יקנה ערך מוסף  על ציפורים

 ולשקם את  (6הנמצאת בערוצים באזור התעשייה )אתר  מומלץ לשמר את חישת הקנים

הנחל  אופרטיביותכאמור בסעיף המלצות )שלווה ועוזה  ,נחל נועם -גדות הנחלים בעיר

 שיקום זה יעשה בלווי אקולוגי. .העיר(ו

 נספח רשימת עצים ב) לשתול ולטפח צומח מקומי ועצי בוסתן מושכי ציפורים מומלץ

ם, איי תנועה, ובשטחים ציבוריים, כגון: חניוני בטיילות, בפארקים העירוניים (3מספר 

אלה ארץ ישראלית, שיזף  לדוגמא: אלה אטלנטית, . מיני עציםומהשדרות, שבילים וכד

 ,לשתול ולטפח שיחיות צפופות בעדיפות לצומח מקומי מוצע. כמו כן, תות שחורמצוי ו

. שיחיות אלו חשובות לקינון ואשחר ארץ ישראלי עלים-כגון: אלת המסטיק, אשחר רחב

, תור מצוי, סבכי שחור ראש צופית בוהקת, שחרור,, דוגמת של מינים מקומיים רבים

שיחיות אלו אף יכולות לשמש  .להם יתרון על פני המינים הפולשים בבית גידול זה, ועוד

 כגדרות חיות במקום גדרות ממתכת.

 

 סקר עטלפי חרקים המלצות .2.3.6

הגורמים הפוגעים בעושר מיני העטלפים הם: הרס בתי גידול ע"י בניה, צמצום זמינות המזון 

חרקים(, ייבוש או זיהום מקורות מים,  )ע"י פגיעה בבתי הגידול של החרקים ושימוש בקוטלי

. על מנת לשמור על עושר מיני העטלפים יש 24גיוון מועט של תכסית השטח וזיהום אור

לשמור על אזורים בעלי מקומות חיות מגוונים הן לעטלפים עצמם והן לחרקים אשר משמשים 

פעים מזון לעטלפים. השטחים שנדגמו מהווים דוגמה מצוינת לשטחים פתוחים המוש

מהסביבה האורבנית: תאורת כבישים, תאורת אזורי התעשייה, פיתוח מואץ וחקלאות 

 1הגבעות והמזרחיות ותל ערני )אתרים  בשטחים אלו  מתועשת שיוצרת תכסית חד גונית.

 מומלץ:  (3ו

  לשמור על צמחייה טבעית )כבית גידול הן לעטלפים עצמם והן לחרקים(. גם כיסי צומח

חקלאיים יכולים להוות גורמי משיכה אזוריים. דגש על עצים טבעיים כגון טבעי בלב שדות 

שיטים. רצוי וראוי להוסיף כיסי צומח שכאלה על מנת להגדיל את אטרקטיביות השטח 

יסות אוכלוסיות מגוונות ולמגוון גדול יותר של מיני עטלפים וכך להגביר את יעילותם בו

 יותר של מזיקים.

                                                 
24

 .2002.שלמון,   
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 כאתרי שתיה מקורות מים אלו משמשים  .מקורות מים )ללא ריסוס(לשמור על ו לשקם

קיום אוכלוסיית עטלפים היות ועטלפים ניזונים מחרקים, ביניהם יתושים,  לעטלפים.

 וסת את אוכלוסיות היתושים ותמנע היווצרות מטרדים.תו ,בריאה בסביבת מקורות מים

 לשטח מואר, או במקרים  הוא צמוד דופןהשטח הפתוח במקרים בהם  -הגבלת התאורה

בהם ישנו הכרח להאיר שביל או מתקן, יש להשתמש בגופי תאורה בעלי פיזור מוגבל 

(Cut-off וכן הקפדה על התקנתם ב )לקרקע/כביש/מדרכה. סוג הנורות המומלץ  °90

צמצום זליגת התאורה למרחב הפתוח פירושו . 25הוא מסוג נורות נתרן בלחץ גבוה ביותר

ניכר וצמצום ניכר בפגיעה באוכלוסיות הטבעיות של בעלי חיים וצומח  חיסכון אנרגטי

 ובראשם מגוון מיני העטלפים.

 אך הן בדרך כלל  ,לשמש עטלפים ל מנתלייצר עאו  ישנן תיבות משכן אותם ניתן לרכוש

בתחום העירוני. ניתן להשתמש בתיבות  המתקיים ,שוליים-מתאכלסות ע"י העטלפון לבן

שכן  ,אין לשים תיבות מסוג זה בשטחים הפתוחיםאלו במרכז העיר לצרכים חינוכיים. 

 ., הניזון ממגוון מזיקיםרצון לאפשר את מגוון המינים הגבוה ביותרבשטחים אלו קיים 

פירושו דחיקה פוטנציאלית של מגוון רב של  ,מתן יתרון למין אחד בתחום השטח הטבעי

 מיני עטלפים אחרים ויצירת אוכלוסיות מינים חד גוניות.

 סקר יונקים המלצות .2.3.7

מינים מלווי אדם נהנים ממזון עודף שמצטבר סביב ובתוך ישובים. מינים אלו יודעים לנצל 

חבי העיר ישנם מקורות מזון אלו ודוחקים מינים אחרים אשר נפגעים מפעילות אנושית. בר

אוכלוסיות של ל מקור משיכהאשר מהווים  ,מספר לא מבוטל של פחי אשפה נגישים לבע"ח

 ,מינים מלווי אדם. מזון עודף ממקור פעילות אנושית מעלה את כושר הנשיאה של השטח

כך שבסופו של דבר יכולים להתקיים  ,כלומר, מעלה את מספר הפרטים שהשטח יכול לכלכל

ותם של רבים ממינים בשל הי ,פוגע במגוון המיניםהדבר אך  ,תא שטח נתון יותר פרטים על

 בררניים. שאינםאלו טורפים 

 להגדיל את מגוון המינים הכולל מומלץ:  ל מנתע

  פחים חסיני נבירה ולרוקנם לעיתים בתחומי ההשקה של עיר לשטח הפתוח להתקין

, כמותם תקטן וכך גם השפעתם ע מזון זמין ועודף ממינים מלווי האדםימנכך . תכופות

 .השלילית בתחומי העיר

 חתולים וכלבים. לשם כך נחוצה מדיניות  כמו לשלוט בכמות ובתפוצת חיות מחמד

למניעת האכלה יזומה בגבולות השטח  ,כוללת רכיבי הסברה, חקיקה ואכיפההעירונית 

 (אורגניתט )בפרמניעת שיטוט חיות מחמד ומניעת פיזור פסולת , ח, חובת פיקוחהפתו

 ברחבי העיר וסביבותיה.

                                                 
25

 .2008לידר נ.ל.ג.,   
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  לשמור על קישוריות בתנאים טבעיים )צומח והעדר תאורה( בין השטחים הפתוחים לבין

שכן היא  ,עצמם ועם הסביבה הבין עירונית. קישוריות זו חשובה במיוחד באזור העיר

ת על ממוקמת במסדרון אקולוגי בעל חשיבות אזורית ואפילו ארצית. ניתן לטייב קישוריו

 ידי:

על מנת  ,לנטוע עצים ושיחים טבעיים לנוף המקורי, (1)אתר  בגבעות המזרחיותבעיקר  .א

אך גם יהוו מחסות ובתי גידול למגוון גדול יותר של  ,לייצר כתמים שימשכו עטלפים

נטיעות  יונקים. השטח החקלאי החשוף והחד גוני מתאים רק למגוון מצומצם של מינים

אלו יש לבצע רק באזורים בהם יש יער קיים או שטחים חקלאות שיוסבו לצורך כך, אין 

 .לטעת עצים ושיחים בשטח הבתות

את גבולות השטח  "מסך"ניתן לעיל, כפי שצוין ל ,בנוסף לשימוש בתאורה מתאימה .ב

)ולא י שתילה של עצים בעלי נוף גבוה על יד לשטח הפתוח, העירוני ולצמצם זליגת אור

 ( בגבולות השטח האורבני.עצי פרי שימשכו עטלפי פירות

חיות הבר. לשם כך רצוי למפות מעבר של לתכנן מעברים מעל ומתחת לכבישים לטובת  .ג

יים למעבר בטוח יותר של מקטעים מועדים לדריסה של חיות בר ולספק פתרונות נקודת

וליים, מאטי תנועה גידור או הסרת גידור, תאורה או החשכה, חירמוש שחיות בר )

 ומעברים עיליים או תחתיים( בהתאם לצורך.

 סקר פרפרים המלצות .2.3.8

באזורים מושקים קטנים יכולים להופיע קריית גת בתחומי העיר הפרפרים מסקר זה למדנו כי 

לאורך שורת כאסיה , יחסית. תופעה זאת נצפתה בשולי יער פלוגות ובחורשת יד הבנים

בשולי  (12)אתר  חורשת יד לבניםוב (11)אתר  ל יער פלוגותשוליים דרומיים שב סוככנית

מדשאה מושקית, כשעודפי המים יצרו כתם נאה של צמחיית בר פורחת. בשני האתרים 

ר מינים גדול יחסית ושפע גדול של פרטים. שכללה עושפרפרים אוכלוסיית  נמצאההאלה 

ור סביבות דומות והכוונה ועל פיהן לצ רבות משתי ההצלחות המקומיות הללואפשר ללמוד 

להשקיה מתוכננת במקומות שיאפשרו לאוכלוסיות בר להתחדש מקומית ומהסביבה 

  הקרובה.

 .(7 מספר נספחראה רשימת מינים במומלץ לשלב בגינון העירוני צמחייה תומכת פרפרים )

 ולא פארקים ובגנים עירונייםביש לשתול אך ורק המוזכרים ברשימה זו, מיני תרבות 

 בשטחים פתוחים טבעיים.

 

 סקר אקווטי )בתי גידול לחים( המלצות .2.3.9

 את כל בריכות החורף בשטח הסקר ולהגדירם כשטחים סטטוטורית ר ומומלץ לשמ

 . אתרי טבע עירוניים -איכותיים
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 )על מנת למנוע פגיעה  מומלץ לגדר את בריכות החורף בצורה צנועה )חבלול למשל

בבריכות והשלכת פסולת בתחומן )נעשה בעיקר בתקופה שהבריכות יבשות(. הגידור 

 .חיים-דוגישת חסום ימתונה למים ולא אפשר גישה י

  תשטיפי תעשיה או חקלאות או תשטיפים  כוללותמומלץ לוודא שהבריכות אינם

 מהכבישים הסמוכים.

  שיקום  .(14ו 6אתרים  ה ובפארק פ"זיהתעשיבאזור )מומלץ לשקם את גדות הנחלים

 יעוץ אקולוגי צמוד.ביש לעשות  כזה
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 מקורות .6

 מבואות

 ( .מדריך לתכנון וניהול תשתיות טבע עירוני, 2010האן א. ובלבן ע ,) מכון דש"א, החברה
 להגנת הטבע.

 ( תכנית לאומית למגוון ביולו2012המשרד להגנת הסביבה ,)גי בישראל. 

 פרקי צומח

 הצמחים הפולשים בישראל. הוצאת רשות הטבע והגנים.2010מ'. -דרור, ז'-דופור . 

 הצילו את המינים האדומים51מגזין "פנים", גליון  .2010 .פולק, ג ,. 

  .כרך א'.  –. הספר האדום, צמחים בסכנת הכחדה בישראל 2007שמידע, א., פולק, ג

 הוצאת רשות הטבע והגנים.

 הספר האדום, צמחים בסכנת הכחדה 2010ספיר, א. -שמידע, א., פולק, ג., פרגמן .

 כרך ב'. הוצאת רשות הטבע והגנים. –בישראל 

 צמח השדה http://www.wildflowers.co.il/hebrew 

 Danin, A. (ed.) 2006+, {continuously updated}, Flora of Israel online. The 

Hebrew University of Jerusalem , Published 

athttp://flora.huji.ac.il/browse.asp . Accessed May 15, 2016. Jerusalem, 

Israel 

 

 סקר זוחלים

 Bar, A. & Haimovitch, G. (2011). A field guide to reptiles and amphibians of 

Israel. Private publication. 

 Pervevolotsky, A. & Dolev, A. (2002). Endangered species in Israel, Red 

list of threatened animals. Vertebrates. Nature and Parks Authority and 

The Society for the Preservation of Nature, Jerusalem (Hebrew). 

 סקר עופות וקינון

 ( .הציפורים2003סוונסון, ל., גרנט, פ., ואמלארני, ק., צטרסטרום, ד ,) –  המדריך

השלם לציפורי אירופה וישראל, מהדורה עברית בהוצאת מפה, הקיבוץ המאוחד 

 והחברה להגנת הטבע.

 ( .האנציקלופדיה1986פז, ע ,) עופות, משרד  – 6ישראל, כרך –של החי והצומח בארץ

 ההוצאה לאור והחברה להגנת הטבע –הביטחון 

http://www.wildflowers.co.il/hebrew
http://flora.huji.ac.il/browse.asp
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 ( .( יונקים. הספר האדום של החולייתנים בישראל )עורכים דולב, ע. 2002שלמון, ב

 . ירושלים 282–203ופרובלוצקי, א.(, עמודים

 אתר הצפרות הישראלי http://www.birds.org.il/index.aspx 

 Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London 

 קר עטלפי חרקים ויונקים גדוליםס

 ( .השלכות אקולוגיות של תאורת כבישים בישראל והצעות לפתרון. 2008לידר, נ )

 .ירושלים

  .2011קיץ -. סקר עטלפים בהרי יהודה ושפלת יהודה2011דולב. עמיחי, ע. וע. 

 ( .תכנית הניטור הארצית 2014עמיחי, ע., דולב, ע., סבח, ע., מליחי, י. ולידר, נ )

 .. ירושלים2013לעטלפי ישראל: סקר עטלפי חרקים בישראל 

 ארץ החי והצומח של  . כרך יונקים. אינציקלופדיאת1987טוב. -מנדלסון, ה. וי. יום

 .ההוצאה לאור-ישראל. משרד הביטחון

  .מדריך היונקים בישראל וסימני השדה לנוכחותם. כתר, ירושלים.1993שלמון, ב . 

 ( .( יונקים. הספר האדום של החולייתנים בישראל )עורכים דולב, ע. 2002שלמון, ב

 .. ירושלים 282–203ופרובלוצקי, א.(, עמודים

 Jones, G., Jacobs, D., Kunz, T., Willig, M. & Racey, P. (2009) Carpe 

noctem: the importance of bats as bioindicators. Endangered Species 

Research, 8, 93–115. 

 Kerth, G. & Melber, M. (2009) Species-specific barrier effects of a 

motorway on the habitat use of two threatened forest-living bat species. 

Biological Conservation, 142, 270–279. 

 Scheinin, S., Y. Yom-Tov, U. Motro, and E. Geffen. 2006. Behavioural 

responses of red foxes to an increase in the presence of golden jackals: a 

field experiment. Animal Behaviour 71:577–584.  

לחיםבתי גידול   

 ( נחל הירקון 2004אוזן, א, הרשקוביץ, י וגזית, א )–  סקר מידע, הערכת מצב והמלצות

–לשיקום הנחל. מוגש לחברת מוסדות חינוך ותרבות, תל אביב. קרן "שותפות תל אביב

 לוס אנג'לס". 

 ( )( הספר האדום של החולייתנים בישראל. 2002דולב, ע ופרבולוצקי, א )עורכים

 הוצאת מאגנס. 

 ( )קיימה -( פיתוח ממשק בר2013הרשקוביץ, י, שנידור, י, שפירא, ע והאן, א )עורכים

ניתוח מצב  –לפעולות להדברת יתושים ולהגנה על המגוון הביולוגי במקווי מים בישראל 

קיים )חלק א'( והמלצות למדיניות )חלק ב'(. החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת 

http://www.birds.org.il/index.aspx
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 הסביבה ורשות הטבע והגנים. 

 ( מגדיר שדה לרכיכות המים הפנימיים של ארץ 2012שטיין, ד, מיניס, ה, וריטנר, ע )מיל

 . ישראל. רשות הטבע והגנים ואוניברסיטת תל אביב

 סקירה תיכנונית

  רשות מקרקעי ישראל- http://www.mmi.gov.il/Static/Start.asp 

  מידע על תכניות, עררים ופרוטוקולים  –הפנים משרד

http://www.moin.gov.il/information/pages/medatocnit.aspx 

  ובפרט אתר תכנית המתאר הכוללנית  –אתר עיריית קריית גת– 

 gat.muni.il-http://www.qiryat/ 

 מסדרונות אקולוגיים

 ( .מסדרונות אקולוגיים בשטחים הפתוחים: כלי לשמירת טבע. 2000שקדי, י. ושדות, א .)

 רשות הטבע והגנים.

 (. מסדרונות אקולוגיים 2015נון, ג. ) רותם, ד., אנגרט, נ., אלון, ע., גולדשטיין, ח. ובן

למעשה, עקרונות והנחיות לתכנון וממשק מסדרונות אקולוגיים בישראל. רשות מהלכה 

 הטבע והגנים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.mmi.gov.il/Static/Start.asp
http://www.moin.gov.il/information/pages/medatocnit.aspx
http://www.moin.gov.il/information/pages/medatocnit.aspx
http://www.qiryat-gat.muni.il/
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 נספחים .7
 

 בקרית גת האנדמיים והמוגנים באתרי טבע עירוניים מיני הצמחים הנדירים, :1נספח 

מספר 
 מוגן אנדמיות שכיחות שם מין אתר

מספר 
 "אדום"

 מצוי החורש אחירותם 1
 

 מוגן
 מוגן ישראל, סוריה ולבנון תדיר ישראלי-אירוס ארץ 1 
 מצוי אלה אטלנטית 1 

 
 מוגן

 מצוי אלון התבור 1 
 

 מוגן
 מצוי אשל הפרקים 1 

 
 מוגן

 4.2 מוגן ישראל נדיר דרדר אשקלון 1 

 מוגן ישראל ולבנון תדיר פרחים-דרדר גדול 1
 נפוץ חצב מצוי 1 

 
 מוגן

 תדיר חרוב מצוי 1 
 

 מוגן
 נפוץ כלנית מצויה 1 

 
 מוגן

 ישראל ולבנון תדיר ישראלי-לוף ארץ 1 
 ישראל נדיר מאוד מרוות איג 1  
 

5.3 

 ישראל, סוריה ולבנון מצוי מררית הגליל 1
 נפוץ נורית אסיה 1  

 
 מוגן

 חסר מידע סחלב ב.מ. 1 
 

 מוגן
 מצוי עכובית הגלגל 1 

 
 מוגן

 

1 
המדבר -פתילת

 תדיר הגדולה
 

 מוגן
 נפוץ קורנית מקורקפת 1 

 
 מוגן

 ישראל, סוריה ולבנון נפוץ קחוון הגליל 1 
 ישראל, סוריה ולבנון תדיר קנרס סורי 1  
 נפוץ רותם המדבר 1  

 
 מוגן

 3.2   נדיר למדי שום הגלגל 1 

 נפוץ שיזף מצוי 1
 

 מוגן
 וירדןישראל  נפוץ שיניים-שלהבית קצרת 1 

 נדיר מאוד תמריר בינוני 1  
  

2 

 תדיר סחלב צריפי-בן 2
 

 מוגן
 מצוי המכבים האדום-דם 2 

 
 מוגן

 נפוץ חצב מצוי 2 
 

 מוגן
 נפוץ כלנית מצויה 2 

 
 מוגן

 ישראל ולבנון תדיר ישראלי-לוף ארץ 2 
 ישראל, סוריה ולבנון מצוי מרוות ירושלים 2  
 מצוי עכובית הגלגל 2  

 
 מוגן

 ישראל, סוריה ולבנון תדיר קנרס סורי 2 
 3.2   נדיר למדי שום הגלגל 2  

 מצוי אשל הפרקים 3
 

 מוגן
 נפוץ חצב מצוי 3 

 
 מוגן

 נפוץ כלנית מצויה 3 
 

 מוגן
 ישראל ולבנון תדיר ישראלי-לוף ארץ 3 

 תדיר פיקוס השקמה 3  
 

 מוגן
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 נפוץ שיזף מצוי 3
 

 מוגן
 מצוי שקד מצוי 3 

 
 מוגן

 נדיר מאוד אבקנית-עטיינית דו 4 
 נפוץ כלנית מצויה 5   
 

 מוגן
 חסר מידע אשל ב.מ. 6 

 
 מוגן

 ישראל ולבנון תדיר ישראלי-לוף ארץ 6 
 נדיר מאוד לענה שיחנית 6  

 חסר מידע אשל ב.מ. 7   
 

 מוגן
 ישראל ולבנון תדיר ישראלי-לוף ארץ 7 

 נפוץ רותם המדבר 7  
 

 מוגן
 חסר מידע אשל ב.מ. 8 

 
 מוגן

 מצוי המכבים האדום-דם 8 
 

 מוגן
 נפוץ חצב מצוי 8 

 
 מוגן

 תדיר חרוב מצוי 8 
 

 מוגן
 ישראל ולבנון תדיר ישראלי-לוף ארץ 8 

 ישראל, סוריה ולבנון תדיר קנרס סורי 8  
 נפוץ שיזף מצוי 8  

 
 מוגן

 חסר מידע אשל ב.מ. 9 
 

 מוגן
 תדיר מצויחרוב  9 

 
 מוגן

 תדיר סיסם הודי 9 
  

4.7 

 מצוי אלה אטלנטית 10
 

 מוגן
 תדיר חרוב מצוי 10 

 
 מוגן

 תדיר אברהם מצוי-שיח 10 
 

 מוגן
 חסר מידע אשל ב.מ. 11 

 
 מוגן

 תדיר סחלב צריפי-בן 11 
 

 מוגן
 תדיר גרניון הפקעות 11 

 
 מוגן

 נדיר מאוד זמזומית ארוכה 11 
 נפוץ מצויחצב  11   
 

 מוגן
 נפוץ כלנית מצויה 11 

 
 מוגן

 ישראל ולבנון תדיר ישראלי-לוף ארץ 11 
 ישראל וטורקיה נדיר למדי מרווה מנוצה 11  
 ישראל נדיר מאוד מרוות איג 11  
 

5.3 

 ישראל, סוריה ולבנון מצוי מררית הגליל 11
 נדיר מאוד סומקן ענקי 11  

  

3.7 

 עטיינית מגובבת 11
סף  על

 ישראל הכחדה
 

4.7 

 תדיר פיקוס השקמה 11
 

 מוגן
 ישראל, סוריה ולבנון תדיר קנרס סורי 11 

 נפוץ רקפת מצויה 11  
 

 מוגן
 3.2   נדיר למדי שום הגלגל 11 

 ישראל, סוריה ולבנון נפוץ שערור שעיר 11
 ישראל וטורקיה תדיר תלתן בירותי 11  
 נפוץ חצב מצוי 12  

 
 מוגן

 נפוץ כלנית מצויה 12 
 

 מוגן
 ישראל ולבנון תדיר ישראלי-לוף ארץ 12 

 ישראל וטורקיה נדיר למדי מרווה מנוצה 12  
 תדיר עלים-אשחר רחב 13  

 
 מוגן
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 תדיר חרוב מצוי 13
 

 מוגן
 תדיר סיסם הודי 13 

  

4.7 

 נדיר עבקנה נדיר 13
 תדיר עלים-אשחר רחב 14   
 

 מוגן
 נפוץ שיזף מצוי 15 

 
 מוגן

 מצוי אלה אטלנטית 18 
 

 מוגן
 נפוץ ישראלית-אלה ארץ 18 

 
 מוגן

 נדיר מאוד אונות-חלמית חדת 18 
 תדיר חרוב מצוי 18   
 

 מוגן
 תדיר עלים-אשחר רחב 19 

 
 מוגן

 חופי ישראל וסיני נפוץ סביון יפו 20 
 תדיר עלים-אשחר רחב 22  

 
 מוגן

 תדיר חרוב מצוי 22 
 

 מוגן
 נדיר עבקנה נדיר 22 

 מצוי אחירותם החורש 23   
 

 מוגן
 חסר מידע אשל ב.מ. 23 

 
 מוגן

 נפוץ כלנית מצויה 23 
 

 מוגן
 ישראל ולבנון תדיר ישראלי-לוף ארץ 23 

 ישראל, סוריה ולבנון תדיר קנרס סורי 23  
 נפוץ רותם המדבר 23  

 
 מוגן

 נפוץ שיזף מצוי 23 
 

 מוגן
 תדיר עלים-רחבאשחר  24 

 
 מוגן

 תדיר חרוב מצוי 24 
 

 מוגן
 תדיר כליל החורש 24 

 
 מוגן

 תדיר עלים-אשחר רחב 25 
 

 מוגן
 חסר מידע אשל ב.מ. 25 

 
 מוגן
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 מיני צמחים זרים ופולשים בקריית גת :2נספח 

רמת האיום של המין משקף את ה"המספר השחור"  את המונח ( טבע2010דרור )-דופור

מייצג רמת איום  1-רבית, ומייצג רמת איום מ 4 המספר עיים בישראל.הפולש על שטחים טב

דרור, כאשר -נמוכה יחסית. קיימים מינים פולשים שאינם מופיעים בעבודתו של דופור

 איום הסביבתי שלהם נמוכה יחסית. במרבית המקרים מדובר על מינים שרמת ה

מספר  צורת חיים שם המין

 שחור

-זר/פולש )עפ"י דופור

 (דרור

 זר  עץ אורן קנרי

 פולש 1 עץ אזדרכת מצויה

 זר  מטפס אספרג מנוצה

 זר  שנתי-עשבוני רב אסתר מרצעני

 זר  עשבוני אצבען ריסני

 פולש 3 עץ אקליפטוס המקור

 זר  שנתי-חד ברומית גדולה

 פולש 3 שנתי-עשבוני רב גומא מניפני/תרבותי

 זר  שנתי-חד הודית דגנה

 זר  שנתי-חד מוץ חום-דו

 זר  שנתי-חד שן שעיר-דו

 פולש  שיח דודוניאה דביקה**

 זר  שנתי-חד דוחן ב.מ.

 זר  שנתי-חד דורה רותמית

 פולש 2 שנתי-עשבוני רב דטורה ב.מ.

 זר  שנתי-עשבוני רב דיכונדרה זוחלת

 פולש 1 עץ ושינגטוניה ב.מ.

 פולש 3 שנתי-עשבוני רב נוצה חבוי-זיף

 זר  שנתי-חד חלבלוב זוחל

 זר  שנתי-חד חלבלוב נטוי

 זר  שנתי-חד חלבלוב פושט

 פולש 3 שנתי-עשבוני רב חמציץ נטוי

 פולש 4 שיח )או עץ קטן( טבק השיח

 פולש 4 עץ ינבוט המסקיטו

 זר  שנתי-חד ירבוז יווני
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 זר  שנתי-חד שיבולת-ירבוז ירוק

 זר  שנתי-חד ירבוז לבן

 זר  שנתי-חד ירבוז עדין

 זר  שנתי-חד ירבוז שרוע

 זר  שנתי-חד ישימונית טוביפלורה

 זר  שנתי-חד אווז ריחנית-כף

 פולש  שנתי-חד כשות השדות**

 פולש 3 שנתי-עשבוני רב לכיד הנחלים

 פולש 4 שיח לנטנה ססגונית

 זר  שנתי-עשבוני רב מלוח מילר

 זר  שנתי-עשבוני רב סולנום העגבניה

 פולש 4 שנתי-עשבוני רב סולנום זיתני

 זר  שנתי-עשבוני רב עשבה קהה

 פולש 3 עץ פיקוס השדרות

 פולש 3 עץ פיקוס קדוש

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

 פולש 2 שיח )או עץ קטן( פלפלון רך

 זר  שנתי-עשבוני רב פספלון מורחב

 פולש 3 שיח )לעיתים עץ( פרקינסוניה שיכנית

 זר  שיח צבר מצוי

 זר  שנתי-עשבוני חד קוכיה הודית

 פולש 3 שנתי-חד קייצת מסולסלת

 פולש 3 שנתי-חד קייצת קנדית

 פולש 3 שיח קיקיון מצוי

 פולש 4 שיח או עץ נמוך שיטה כחלחלה

 זר  שיח או עץ נמוך שיטה מחטנית

 פולש  שיח או עץ נמוך שיטת ויקטוריה

 פולש 4 עץ הערבה-שיטת עלי

 זר  עץ תות

 

דרור, אך הוחלט להכניסם לרשימת הפולשים -צמחים שלא מופיעים ברשימתו של דופור **

 של קריית גת עקב המצב הנצפה בשטח.
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 מומלצים לשתילה: מיני צמחי בר מקומיים 3נספח 

מקרא: טקסט אדום= מין "אדום" בסכנת הכחדה, תא מודגש בצהוב= צמח מושך 
 ציפורים. תא מודגש בירוק= מין אשר לא נמצא בסקר.

 

 עשבוניים וגיאופיטים שיח-בני עצים ושיחים

 מרוות אייג שום הגלגל סירה קוצנית אלה אטלנטית

 געדה קוצנית זמזומית ורבורג שלהבית קצרת שיניים אלה ארץ ישראלית

 דרדר אשקלון כלנית מצויה מקורקפתקרונית  חרוב מצוי

 עטיינית מגובבת חצב מצוי שמשון הדור שיזף מצוי

 קנרס סורי נורית אסיה לוטם מרווני זית אירופי

 דם המכבים האדום עירית גדולה לוטם שעיר אשל הפרקים

 מרווה מנוצה רקפת מצויה געדה מצויה שקד מצוי

 מרווה מלבינה שום גבוה  פיקוס השיקמה

  בן סחלב צריפי  תות )מין זר(

    אשחר ארץ ישראלי

    צחנן מבאיש

    אטד אירופי

    אלת מסטיק
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 אינוונטר מיני זוחלים בקריית גת :4 נספח

 שם האתר
 

סטטוס על פי  שם לטיני שם המין
 הספר האדום

גבעות 
 טרשים

 (LC)לא בסיכון  Psammophis schokari ארבע קו מובהק .1
 (LC)לא בסיכון  Ablepharus kitaibelii חומט גמד .2

3. 
חומט מנומר 

 צפוני
Eumeces schneideri 
pavimentatus 

 (LC)לא בסיכון 

 (LC)לא בסיכון  Trachylepis vittata חומט פסים .4

5. 
 נחושית עינונית

Chalcides ocellatus 
ocellatus 

 (LC)לא בסיכון 

 (LC)לא בסיכון  Platyceps collaris זעמן זיתני .6
 (LC)לא בסיכון  Hemorrhois nummifer זעמן מטבעות .7

 זעמן שחור .8
Dolichophis jagularis 
asianus 

 (LC)לא בסיכון 

 (LCלא בסיכון ) Daboia palaestinae צפע מצוי .9
 (LCלא בסיכון ) Laudakia stellio חרדון מצוי צפוני .10
 (LC)לא בסיכון  Hemidactylus turcicus שממית בתים .11

חרבת 
 פטוט

1. 
-זיקית ים
 תיכונית

Chamaeleo 
chamaeleon recticrista 

 (LCלא בסיכון )

 Pseudepidalea variabilis קרפדה ירוקה .2
 בסכנת הכחדה

(EN) 

חורשת 
 פלוגות

 (LC) לא בסיכון Laudakia stellio חרדון מצוי צפוני .1
 (LC)לא בסיכון  Typhlops vermicularis נחשיל מצוי .2

 .1 תל ערני
-זיקית ים
 תיכונית

Chamaeleo 
chamaeleon recticrista 

 (LCלא בסיכון )

 (LCלא בסיכון ) Laudakia stellio חרדון מצוי צפוני .1 נחל לכיש
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 במהלך הסקר והסטטוס שלהם ם שנצפומיני העופות המקנני :2נספח 

 .מיני ציפורים מקננות 46קר נצפו במהלך הס

 הערות סטטוס סיכון סדרה שם המין

  LC חסידאים אנפית בקר

בולבול צהוב 
 שת

  LC שיר-ציפורי

  LC יום-דורסי בז מצוי

  DD שיר-ציפורי בזבוז אירופי

  NT אוזאים ברכיה

  LC שיר-ציפורי גיבתון עפרוני

שחורת דאה 
 כתף

  LC יום-דורסי

  NT כחלאים דוכיפת

  LC שיר-ציפורי דרור הבית

 מין פולש LC תוכיים דררה

  NT תרנגולאים חוגלת סלעים

מין שהתמעט מאוד בישראל בעיקר  NT שיר-ציפורי חוחית
 בשל צייד ואבדן שטחים פתוחים

  LC יום-דורסי חיוויאי הנחשים

  NT שיר-ציפורי ראש-חנקן אדום

  NT טבלנאים טבלן גמדי

  LC שיר-ציפורי טסית בתים

  LC יונאים יונת בית

  LC דורסי לילה ינשוף עצים

  LC שיר-ציפורי ירגזי מצוי

  LC שיר-ציפורי ירקון

  NT לילה-דורסי כוס החורבות

  NT חופמאים כרוון מצוי

  NT כחלאים חזה-לבן

 פולשמין  LC שיר-ציפורי מיינה מצויה

  LC דורסי יום נץ מצוי

  LC נקראים נקר סורי

-סבכי שחור
 ראש

  LC שיר-ציפורי

  LC עגוראים סופית

  LC חופמאים סיקסק

  LC שיר-ציפורי סנונית המערות

  LC שיר-ציפורי סנונית הרפתות

  LC שיר-ציפורי עורב אפור

  LC שיר-ציפורי עורבני

  NT שיר-ציפורי עפרוני מצויץ

  LC שיר-ציפורי פשוש

  LC שיר-ציפורי צופית

  LC יונאים צוצלת

  LC שיר-ציפורי צטיה חלודית

  LC שיר-ציפורי קאק

  LC קוקיתיים קוקיה מצויצת
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  LC שיר-ציפורי קנית קטנה

  LC שיר-ציפורי שחרור

מין שהתמעט מאוד בעשורים  NT יונאים תור מצוי
 האחרונים.

  LC יונאים תור צווארון

  NT לילה-דורסי תנשמת לבנה

  NT שיר-ציפורי תפר

 

 מקרא סימולי הסטאטוסים בטבלה:

 פירוש סטטוס
סימול 
 סטטוס

חסר מידע: מין שקיים מידע שאינו מספק בכדי לקבוע את גורמי הסיכון 
 DD עבורו

לא בסיכון: מין שאינו שרוי בסיכון חמור ומעריכים שלא יהיה בסיכון בעתיד 
 LC הקרוב.

בסיכון נמוך: מין שבמצבו הנוכחי אינו נכלל באחת מקטגוריות הסיכון 
 VU. NT-החמור, אך מצבו עלול להגיע בעתיד הקרוב ל

עתידו בסכנה: עדויות מצביעות על כך שהמין חשוף לסיכון של הכחדה 
 VU (.30%בבר, צפויה ירידה משמעותית בגודל האוכלוסייה בעשור הבא )

ויות מצביעות על כך שהמין חשוף לסיכון חמור של בסכנת הכחדה: עד
 EN (.50%הכחדה בבר, צפויה ירידה משמעותית מאוד בעשור הבא )

בסכנת הכחדה חמורה: עדויות מצביעות על כך שהמין חשוף לסיכון חמור 
 CR (.80%של הכחדה בבר, צפויה ירידה משמעותית ביותר בעשור הבא )
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 הידועים מהאזור )מינים שנצפו בסקר מודגשים בירוק( מיני הפרפריםרשימת : 6נספח 

 הערות שם מדעי מין

סנונית -זנב
 נאה

apilio machaon   

 קצה גבול תפוצה, מחסור בפונדקאים Archon apollinus צבעוני שקוף

 מעט פרטים, רובם נצפו בביוטופ לח ומוצל Pieris brassicae לבנין הכרוב

   Pieris rapae לבנין הצנון

   Pontia daplidice לבנין הרכפה

 Pontia לבנין הרכפתן
glauconome 

 מין העשוי לחדור לאזור בנדידה

  Colotis fausta לבנין הצלף

  Anaphaeis aurota לבנין משויש

נצפה רק פרט אחד, הספקנו "לתפוס" את סוף  Euchloe ausonia לבנין מזרחי
 מעופועונת 

-לבנין ירוק
 פסים

Euchloe belemia  נצפה רק פרט אחד, הספקנו "לתפוס" את סוף
 עונת מעופו

כנף -כתום
 המצלתיים

Anthocharis 
cardamines 

 קצה גבול תפוצה ואולי גם מחסור בפונדקאים

   Colias croceus לבנין התלתן

לימונית 
 האשחר

Gonepteryx 
cleopatra 

 מחסור בפונדקאיםקצה גבול תפוצה, 

  Catopsilia florella לבנין הכאסיה

-דנאית תפוח
 סדום

Danaus 
chrysippus 

 

נימפית 
 הסרפד

Vanessa atalanta נצפה רק פרט אחד 

נימפית 
 החורשף

Vanessa cardui   

נימפית 
 ירושלים

Melitaea telona קצה גבול תפוצה ובנוסף רגישה להפרעות אדם 

נימפית 
 הבוצין

Melitaea trivia קצה גבול תפוצה ואולי גם מחסור בפונדקאים 

נימפית 
 המדבר

Melitaea 
deserticola 

 מחסור בפונדקאים

סטירית 
 משוישת

Melanargia titea קצה גבול תפוצה 

סטירית 
 הטבעת

Ypthima asterope קצה גבול תפוצה 

 -בביוטופים מתאימים קצה גבול תפוצה, מחסור  Hipparchia pisidice סטירית סיני
 מעדיף אזורים הררים

 רוב הפרטים נצפו במטע רימונים נטוש Deudorix livia כחליל הרימון

כחליל 
 הארכובית

Lycaena phlaeas  קצה גבול תפוצה 

כחליל 
 החומעה

Lycaena 
thersamon 

  

   Lampides boeticus כחליל האפון

כחליל 
 האספסת

Leptotes pirithous  
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 Tarucus כחליל הבלקן
balkanicus 

 קצה גבול תפוצה, מחסור בפונדקאים 

 קצה גבול תפוצה, מחסור בפונדקאים  Azanus jesous כחליל הינבוט

כחליל 
 הקטנית

Chilades galba  קצה גבול תפוצה, מחסור בפונדקאים 

 קצה גבול תפוצה, מחסור בפונדקאים  Freyeria trochylus כחליל מקושט

כחליל 
 השברק

Polyommatus 
icarus 

 קצה גבול תפוצה, מחסור בפונדקאים

 Pseudophilotes כחליל האזוב
vicrama 

 קצה גבול תפוצה, מחסור בפונדקאים 

  Zizeeria karsandra כחליל הקוטב

הספרית 
 החלמית

Carcharodus 
alceae 

תל ערני  - 3מין נפוץ מאוד, פרט אחד נצפה באתר 
לפני הסקר ע"י יצחק כהן, לא ברור מדוע כשבועיים 

 לא ראינו אותו בסקר

הספרית 
 הבלוטה

Carcharodus 
stauderi 

 קצה גבול תפוצה, מחסור בפונדקאים 

הספרית 
 הפטל

Spialia orbifer קצה גבול תפוצה ובנוסף רגישה להפרעות אדם 
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 פרפרים : רשימת צמחים לגינון תומך 7נספח 

 הערה פונדקאי/מקור צוף שם המין

     צמחי תרבות

   צוף  אזוב פשוט )אורגנו(

 גם צמח צוף כחליל אספסת ואפון בוהינית גלפיני

 עדיפות לזן "גיישה גירל" צוף  דורנטה מצויה

 גם צמח צוף נמפית חורשף פרי-דרדר מאפיר/חשוף

 דשא דורבן/בופלו
 סטירית היבלית הספרית

 שחורה
להשאיר אזורים /שוליים שבם לא 

 לכסח!

   צוף אונתית-וידליה תלת

   צוף  ורבנה ארגנטינאית 

   נ.חורשף הספרית החלמית חוטמית תרבותית

עלים -טוריים צרי
 גם צמח צוף ל.הריכפה וצנון )"ארוגולה"(

 גם צמח צוף ל.הכאסיה כ.האפון כאסיה סוככנית

   כחליל האפון לבלב מטפס

   צוף לילכית לנטנה

   צוף  מיני אזוביון 

-מללנית ריחנית )"סלסלי
 גם צמח צוף לבנין רכפה וצנון  כסף"(

   כ.האפון סופורה יפנית 

   צוף  עדעד קנרי

   כ. אספסת עפרית הכף

   צוף  פנטס אזמלני

 עדיפות לזנים כחולי פרחים צוף רוזמרין רפואי 

 התימני עדיפות לזן צוף  ריחן הבזיליקום 

   כ.הרימון רימון מצוי

 צמחי בר
 

  

  זמין במשתלות צוף  אזוב מצוי )זעתר(

  גם צמח צוף, זמין במשתלות לבנין תלתן ומיני כחלילים אספסת תרבותית

 גם צמח צוף כ.חומעה, ארכובית והקוטב ארכובית שבטבטית

 לימונית האשחר עלים -אשחר רחב
אפשר להשיג מקק"ל אם אין 

 במשתלות

 נימפית הבוצין  בוצין מפורץ
   זמין במשתלות צוף  אבקן אדום-חד 

 חלמית מצויה/מעוג כרתי
נימפית חורשף 

 חלמיתהספרית
  

 גם צמח צוף מיני לבנינים חרדל השדה/לבן

 כרוב החוף
פסים,לבנין -לבנין ירוק

 גם צמח צוף כרוב ורכפהצנון,

 כתלית יהודה 
 נמפית סרפד ונמפית

 חורשף
  

   זמין במשתלות צוף ליפיה זוחלת

 לפתית מצויה
 פסים,לבנין צנון,-לבנין ירוק

 גם צמח צוף כרוב ורכפה

 מיני סרפד
נמפית סרפד ונמפית 

 חורשף
  

   כתום כנף המצילתיים מצלתיים מצויים

 נשרן מכחיל/שעיר
סטירית הטבעת הספרית 

 שחורה והעשב
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 הערה פונדקאי/מקור צוף שם המין

   במשתלותזמין  זנב סנונית פיגם מצוי

 צלף קוצני
לבנין הצלף לבנין משויש 

 ,הכרוב והצנון
  

   כחליל השברק  שברק מצוי

   זמין במשתלות צוף אברהם מצוי-שיח

 שלח ספרדי
פסים, הצנון כרוב -לבנין ירוק

 גם צמח צוף ורכפה

 גם צמח צוף לבנין תלתן וכחלילים  תלתן זוחל
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 הטבע באתרי בתכנוןו רות מאוש מפורטות תכניותפירוט  :8 נספח

 ויעודי מספרן רות,המאוש המקומיות המתאר תכניות מצוינות ק,שנבד אתר כרטסת בכל

 והיו במידה ר,האת בתחום עתידיות מקומיות תכניות מצוינות ףובנוס בהן המאושרים הקרקע

 .הסוקרים לצוות ידועות

מספר 
 פוליגון

שם 
 פוליגון

שימושי תיאור 
 קרקע

 תכניות מאושרות
תיאור תכניות 

עתידיות )במידה 
 ויש(

1 
הגבעות 

 המזרחיות

עם  שטחי חקלאות
שטחים פתוחים 
 טבעיים בניהם.

התכנית  - 146/03/9
שטח מסוים  מייעדת

לייעוד יער וחלקו 
לבית עלמין ומתקנים 

 .הנדסיים

 

 יער נועם 2

בחלקו המערבי 
שטח חקלאות 

ושאר השטח יער 
 אקליפטוסים.

התכנית  - 11/בת/9
מייעדת את מרבית 

האתר להרחבת אזור 
התעשייה של קריית 

 (.1996גת )

 

 תל ערני 3
אתר ארכיאולוגי 

 שטח פתוח טבעי.

בתכנית המתאר 
הקודמת סומן האתר 

כאתר עתיקות. 
אושרה  101/02/9)

(. אולם, אין 79בשנת 
 הלימה בין התשריט

ובין התקנון  )אין 
התייחסות לנושא 

העתיקות או לייעוד 
הקרקע בתקנון( ועל 

כן ניתן להתייחס 
לאתר העתיקות כאל 

 שטח ציבורי פתוח. 
-606בתכנית 

0189662 (2014 )
הורחבה זכות הדרך 

על חשבון  35לכביש 
 האתר.

 

4 
בריכת 
 החורף

 בריכת חורף.

 תכניות גובלות:
ייעוד השטח לתעשייה 

 216/03/6בתכנית 
(1980 ) 

)מרכז  2/171/03/6
 -אזורי קריית גת 
 (.90-שפיר, אושרה ב

 –בריכת חורף 
מתקיימת לצד אזור 

תעשייה )הן של 
קריית גת והן מרכז 

אזורי למועצה 
 –אזורית שפיר( 

מוצע לבחון את 
הממשק עם 

התעשיות בסביבתה 
לצורך שימורה לאורך 

ן תכניות זמן. כרגע אי
ידועות להרחבת 
אזור התעשייה 
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מספר 
 פוליגון

שם 
 פוליגון

שימושי תיאור 
 קרקע

 תכניות מאושרות
תיאור תכניות 

עתידיות )במידה 
 ויש(

ומרבית השטח לא 
נמצא בשטח השיפוט 

 של קריית גת.

5 
חורבת 

 פטוט

בחלקו המזרחי גן 
ציבורי ובחלקו 
המערבי אתר 

 ארכיאולוגי.

השטח כלוא בין 
תכניות מפורטות 
לאזור התעשייה. 
לאחרונה אושרה 

בשטח סמוך תכנית 
606-0249342 

( אשר 2015)
שטח השלימה את ה
הסובב לייעוד 

תעשייה. נכון להיום 
חרבת פטוט נטולת 
ייעוד מאושר. אולם 

החורבה מופיעה 
ברשימת אתרי 

 העתיקות המוכרזים.

 

6 
ערוצים 
באזור 

 התעשייה
 ערוצי נחל.

ערוצי  - 16/104/03/9
הנחלים נשמרים 

בתכנית בייעוד של 
שטח ציבורי פתוח 

-אולם הם נקטעים על
ייעודי דרך  ידי

 .ותעשייה

 

7 
דרך 

 החרושת
 חורשה.

השטח  - 224/02/6
  .בייעוד חקלאי ומרעה

8 
מסילת 
 הרכבת

בחלקו הצפוני שטח 
פתוח מופר בחלקו 

הדרום מזרחי 
חקלאות ובחלקו 

הדרום מערבי 
 מטע.

606-0189662 
השטח  - (2014)

מיועד לדרך במסגרת 
התכנית למפרידנים 

35על כביש  . 
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מספר 
 פוליגון

שם 
 פוליגון

שימושי תיאור 
 קרקע

 תכניות מאושרות
תיאור תכניות 

עתידיות )במידה 
 ויש(

9 
חוות הזרע 

 מזרח
 פתוח מופר.שטח 

140/02/9 (2013) - 
התכנית מייעדת את 

רב השטח לפיתוח 
מבני ציבור ותעסוקה. 

 חלקו הצפוני של
האתר עתיד להשמר 

כשטחים פתוחים 
כאשר בצמוד אליהם 

שכונת  -מצפון
 המגורים המתוכננת

של חוות הזרע )שלב 
 .א(

 

10 
נחל לכיש 

 )צפון(

בחלקו המזרחי נחל 
עם חורש סביבו 

המערבי ובחלקו 
 יער.

140/02/9 - (2013 )
השטח ברובו מיועד 

לשטח מסחרי ותיירות 
עם חזית הכוללת 
הנחיות מיוחדות 

לתכנון מפורט בזיקה 
 לפארק.

 

 יער פלוגות 11

בחלקו המזרחי נחל 
ובסיסו שטח פתוח 
טבעי ומופר בחלקו 
המערבי יער ובתוכו 
 מספר ערוצי נחלים.

37/101/02/9 - 
( שטחים 2004)

 פתוחים.

606-0376434 - 
בהליכי תכנון, תכנית 

לשכונת מגורים 
 מעורבת שימושים
606-0218115 - 
ממתינה לפרסום 

להפקדה אחרי 
כוללת  -החלטה 

 ייעוד למגורים, שטח
ציבורי פתוח ויער 

נטע אדם ומבני 
 .ציבור

12 
הכניסה 

 לעיר

יער עם פינת 
הנצחה גן הבנים 

בחלקו הדרום 
 מזרחי חניון קק"ל.

140/02/9 (2013) - 
אתר לשטח נופש 

 .וספורט
 

13 
מורד נחל 

 שלווה

נחל וסביבו שטח 
פתוח מופר בחלקו 
הדרום מזרחי גינה 

ציבורית ובחלקו 
 הצפון מערבי יער.

התכנית העיקרית 
באתר זה הינה 

והיא  25/101/02/9
מייעדת את מרבית 

האתר לפיתוח 
)מגורים, דרך, 
מוסדות ציבור 

הצפוני ומסחר(. בחלק 
שטח ציבורי פתוח 

 עוטף לשכונה.

 

 פארק ציבורי. פארק פ"ז 14
שטח  - 29/101/02/9

 פארק  -ציבורי פתוח 
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מספר 
 פוליגון

שם 
 פוליגון

שימושי תיאור 
 קרקע

 תכניות מאושרות
תיאור תכניות 

עתידיות )במידה 
 ויש(

 .מרכזי

15 
שדרות 

 לכיש

שטח פתוח מופר 
עם חורשות קטנות 

 בתוכו.

(2009) 
שטח  - 39/101/02/9

 ציבורי פתוח בחלק
קטן מהשטח כל 

השאר מיועד לפיתוח 
מגורים,  -שכונתי 
ומשרדיםמסחר  . 

606-0319772 
תכנית ליצירת זכויות 

בניה בשטחים 
 -ציבוריים פתוחים 

 .בהליך תכנון

 גן ציבורי. רחוב מיכה 16

פארק השופטים, 
שטח ציבורי פתוח 

רובעי שנקבע בתכנית 
5/49/9. 

606-0319772 
תכנית ליצירת זכויות 

בניה בשטחים 
 -ציבוריים פתוחים 

 .בהליך תכנון

 טיילת עם ציר ירוק. טיילת כנען 17
5/42/3 (1997) - 

שטח ציבורי פתוח על 
 .פי תכנית

606-0319772 
תכנית ליצירת זכויות 

בניה בשטחים 
 -  ציבוריים פתוחים

 .בהליך תכנון

18 
טיילת 

המלך חסן 
 השני

טיילת עם מדשאות 
 וחורשות.

שטח  - 15/101/02/9
ציבורי פתוח על פי 

 .תכנית

606-0319772 
זכויות  תכנית ליצירת

בניה בשטחים 
 -  ציבוריים פתוחים

 .בהליך תכנון

19 
רחוב 
 חידקל

 שטח ציבורי מופר.

כלל  - (1997) 5/42/3
האתר מיועד לפיתוח 

דרכים  -  עירוני
 .ומגורים

 

20 
שדרות 

 צה"ל
 גינה ציבורית.

 -פארק מעפילי האגוז 
מוגדר כשטח ציבורי 

פתוח בתכנית 
30/101/02/9. 

606-0319772 
תכנית ליצירת זכויות 

בניה בשטחים 
 -ציבוריים פתוחים 

 .בהליך תכנון

 כיכר אגוז 21
גינה ציבורית 

במזרחו שטח פתוח 
 מופר.

מוגדר כשטח ציבורי 
פתוח  וכאתר למתקן 

הנדסי בתכנית 
30/101/02/9. 

606-0319772 
תכנית ליצירת זכויות 

בניה בשטחים 
 -ציבוריים פתוחים 

 .בהליך תכנון

22 
רחוב 

 הפרדס
 טיילת עם יער.

חלקו הצפון מערבי 
של האתר מיועד 

לשטח ציבורי פתוח 
 5/44/2בתכנית 

והזרוע הדרומית 
 מיועדת לדרך.

606-0319772 
תכנית ליצירת זכויות 

בניה בשטחים 
 -ציבוריים פתוחים 

  .בהליך תכנון
606-0411207 - 

ציפוף ומגורים כולל 
בהליך תכנון -דרך  . 
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מספר 
 פוליגון

שם 
 פוליגון

שימושי תיאור 
 קרקע

 תכניות מאושרות
תיאור תכניות 

עתידיות )במידה 
 ויש(

23 
צומת 

קריית גת 
 דרום

שטח פתוח עם 
 חורשה.

צומת קריית גת דרום 
כוללת ייעודי קרקע 

של דרך ושטח ציבורי 
פתוח במסגרת תכנית 

15/101/02/9 
(  בחיבור 1988)

לשכונות המערביות 
 של קריית גת.

 

24 
דרך 

 הדרום

טיילת עם גינה 
ציבורית יער 

 במזרחה.

15/101/02/9 - 
במסגרת זכות הדרך 

מוגדר השטח הפתוח 
כשטח ציבורי פתוח 
המפריד בין הדרך 
המגורים.  ושכונות
חלקו המזרחי של 
אתר הטבע מיועד 

לשטח לאתר ציבורי 
 .ר"ומע

 

25 
שדרות 
ישראל 

 פולק
 שטח חקלאי.

שטח חקלאי ומרעה 
על פי תכנית 

224/02/6. 
 

 


