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 33 אתר

 תל נריה
                                                                        

 
 

 תרשים התמצאות
 
 
 
 
 

 
 

   מראה כללי
 

  כורכר:  מכלול
 

   274.14.2, 8474.2, 22474.2, 234.4.2 : סקירה תאריך
 

                דונם .:   גודל מקורב של השטח
 

 שחם, ערן בנקרבועז  ניר מעוז, :שם הסוקר
 

 812016009828.  : נ4צ4מ )ישראל חדשה(
 

בין רח' תבואות הארץ ואבן ספיר בצמוד לתיכון  :רחוב6גבול
 עירוני י"ד4

  
 זרחעבר הירקון מ  - 2: רובע

 
תא שטח מצומצם של רכס הכורכר שנותר לאחר  :תאור כללי

טיפוסי הכולל שיחיית רב שנתיים ופריחה  הפיתוח4 צומח כורכרי
אביבית4 בית גידול של הצמח שום תל אביב האתר היחיד הידוע 

 כיום4  
 מאפייני השטח

 אקולוגיה
 כורכר, מגונן בתי גידול 

  שיחייה תצורות צומח
 צומח יחידות

 
 רותם המדבר –שברק מצוי 

 רותם המדבר –שמשון סגלגל 
 71% - 1% כיסוי צומח )%(

 שום תל אביבנדירים:  צומח ייחודי 
 ציפורי שיר וזוחלים בעלי חיים
 - חי ייחודי 

 כלל האתר אתרים חשובים
חיבור  -חשיבות ברצף

 לאתרים אחרים
 מגרש פתוח במרחב בנוי – נמוכה

צמחים: ציפורים: דררה, מאיינה4  מינים פולשים
 דטורה זקופת פרי

 רמת השתמרות השטח
 

בקטעים מסויימים בינונית4 
גבוהה4 חלק מהשטח נפגע לאורך 

  השנים מפעולות הבינוי4
 פיזי 

 כורכר4, חול קרקע
   גבעה ומדרונות מורפולוגיה

מורכבות טופוגרפית )מופעי 
 נוף(

 בינונית4 

אחת הנקודות הגבוהות בעיר  חזות כללית
תצפית מרהיבה מזרחה עד הרי 

מחשופי  שומרון4 בשטח עצמו
כורכר מעניינים לצד פסולת 

 והזנחה
 אין תשתיות קולטות קהל

 סביבה
, פסולת מסוגים פסולת בניין והפרות מפגעים

 

   -               
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  שונים, פגיעה בפני הקרקע
 

 8111ייעודי קרקע תא6
 

 
 

 
 
 
 
 

 4 גבוהה - בינונית רמת הפרה בשטח )מפגעים(
 מהרחובאפשרית  4מוסדרתלא  נגישות

 לא בתחום אתר מוכרז ארכיאולוגיה
 שטח פתוח4   שימושים

 ייעודי קרקע עיקריים
 :תכנית מתאר ארצית

 4מרקם עירוני – 38תמ"א 
 :( 8)תמ"מ  תכנית מתאר מחוזית

 אזור עירוני בדגש מגורים
 :(8111)ת"א  תכנית מתאר עירונית

 אזור לתכנון בעתיד
  נמוכהאזור מגורים בבניה 

 88.ני ציבור ע"פ תב"ע קובעת אר שטח למב
 מסקנות והמלצות

  חשיבות האתר:
  כורכרי של הרכס המזרחיבית גידול 

 בית גידול אחרון בתחומי העיר של הצמח שום תל אביב 

  4כורכריםמגוון צומח 
 שמירה וטיפוח של ערכי טבע  קיימים:

  פינוי פסולת 

 מניעת פגיעה בפני השטח 
 שיקום ושיחזור בתי גידול מערכות אקולוגיות: 
 שתילת מיני צמחים אופיינית לתשתית כורכר  

 נתוני הסקר
 צומח

 סטאטוס שם המין

  בן חיטה ביצני

  לשון פר מגבבת

  מקור חסידה תל אביבי

  שברק מצוי

  אלמוות הכסף

 מוגן רותם המדבר

  שמשון סגלגל

 אנדמי דרדר הקורים

  חורשף צהוב

  חומעת ראש הסוס

 אנדמי שלשון החוף

  שרביטן מצוי

  לענה חד זרעית

  גומא הקרקפות

  שעירהקידה 

 מוגן חרוב מצוי

 מוגן זמזומית מצויה

  מחטנית משובלת

  קוטנדיה פלישתית

  עכנאי שרוע

  אספרג ארך עלים

 אנדמי תלתן א"י
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 אנדמי חבלבל החוף

  תמרנית הסלעים

  גזר הגינה

  עירית צרת עלים

  מלענן ב4מ4

  שיבולת שועל נפוצה

  חפורית מצויה

  חלמית מצויה

 נדיר אביבשום תל 

  שברק סיצילי

  דוחן תרבותי
 

 
 

 
 שברק מצוי

 
 
 
 
 
 

 
 

 פרי -זמזומית מצויה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 בעלי חיים
 

 עופות
 הספר האדוםדירוג  מין

 LC אנפית בקר

 LC תור צווארון

 NT תור מצוי

 מין פולש צוצלת

 מין פולש דררה מצויה

 LC סנונית רפתות

 LC שת-בולבול צהוב

 LC פשוש

 LC ירגזי מצוי

 LC צופית בוהקת

 מין פולש מאינה מצויה

 LC דרור הבית

 LC ירקון

  עלווית חורף

 LC שלדג לבן חזה

 
 יונקים

 סטאטוס שם המין
 LC קיפוד מצוי
 LC עכבר מצוי

 LC חולדה מצויה
 NT חדף ?

 
 זוחלים

סיכוי לנוכחות  דירוג ספר אדום מין
 המין

 נמוך עתידו בסכנה - VU  צב יבשה מצוי

-זיקית ים
 תיכונית

LC - גבוה לא בסיכון 

 גבוה לא בסיכון - LC חרדון מצוי צפוני
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בסכנת הכחדה  - CR  שנונית שפלה
 חמורה

 נמוך

 נמוך לא בסיכון - LC לטאה זריזה

 גבוה לא בסיכון - LC שממית בתים

 גבוה לא בסיכון - LC מניפנית מצויה

 נמוך לא בסיכון - LC שממית עצים

 בינוני לא בסיכון - LC ישימונית מצויה

 גבוה לא בסיכון - LC חומט גמד

 גבוה לא בסיכון - LC חומט פסים

 גבוה לא בסיכון - LC נחושית עינונית

 נמוך לא בסיכון - LC חומט מנומר

 גבוה לא בסיכון - LC נחשיל מצוי

 בינוני לא בסיכון - LC חנק

 בינוני לא בסיכון - LC שלון טלוא ראש

 בינוני לא בסיכון - LC שחור ראש

 בינוני לא בסיכון - LC זעמן זיתני

 בינוני לא בסיכון - LC זעמן שחור

 גבוה לא בסיכון - LC זעמן מטבעות

 נמוך בסיכון נמוך - NT  נחש מים

 בינוני לא בסיכון - LC עין חתול חברבר

 נמוך לא בסיכון - LC קו מובהק-ארבע

קשקשים -תלום
 מצוי

LC - בינוני לא בסיכון 

מחרוזן 
 "האוכפים"

 VU - נמוך עתידו בסכנה 

  בינוני לא בסיכון - LC צפע מצוי

 
 
 

 
 שלדג לבן חזה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 עלווית חורף
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 תרשים בתי גידול וערכי טבע

 
 


